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II-1 

Készítette: dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

  

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2021. szeptember 16. napján tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 

 

 

28/2021. (VIII.31.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Varázserdő 

Óvoda és Mini Bölcsőde bölcsődei Felvételi Bizottságába a Képviselő-testületből Nagy Attila 

képviselőt delegálja.   

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Varga Jánosné intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. A Felvételi Bizottság meghozta döntését.  

 

29/2021. (VIII.31.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló 

beszámolót a határozat melléklete* szerint elfogadja.  

* A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel. 

 

Felelős:  dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

30/2021. (VIII.31.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi „Nebulókért” 

Alapítvány 2020. június 01. és 2021. május 31. közötti időszakának szakmai beszámolóját 

elfogadja.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 
 

31/2021. (VIII.31.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kraller József 

polgármestert, hogy az OTP Bank Nyrt. (1475, Budapest, Nádor u. 16.) részére a 

1534408320210805124038 sorszámú felhatalmazó levelet aláírja.  
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Fizető fél számla tulajdonos: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Felhatalmazással érintett bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma: 11733137-15344083 

Kedvezményezett neve: Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.  

Kedvezményezett fizetési/bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma: 11732071-21139730 

A felhatalmazás időtartama: 2021. 08. 09-től 2027. 04. 30-ig.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

A felhatalmazó levél aláírásra került.  

 

32/2021. (VIII.31.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a 2021. június 15. napi hatállyal a Békéscsabai Tankerületi Központtal megkötendő, a 

Sportcsarnokra vonatkozó bérleti szerződésben az óradíjat 3 200 Ft/óra összegben javasolja 

meghatározni. 

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József polgármestert a bérleti szerződés aláírására 

és a szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021.(VI.29.) Kt. határozatát 

hatályon kívül helyezi. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

A bérleti szerződés aláírásra került.  

 

33/2021. (VIII.31.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartói jogkörében eljárva 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy az előterjesztés mellékletét képező BE/15/288-16/2021. 

számú Hatósági Szerződés szerinti tartalommal egyetért. 

 

Felhatalmazza Kraller József Polgármestert a fenti tartalommal egyező szerződésmódosítás 

aláírására, és az ehhez szükséges jognyilatkozatok megtételére azzal, hogy a vállalt 

lakófunkciókat eredményező építési, felújítási munkálatokhoz szükséges forrást a 2022. év, 

valamint a 2023. év költségvetésének terhére biztosítja. 

 

Amennyiben a szükséges forrást a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat saját forrásból 

biztosítani nem tudja, felhatalmazza a Polgármestert beruházási célú hitel igénybevételével 

kapcsolatos tárgyalások lefolytatására, azzal, hogy a hitelkondíciót, a szerződéses feltételeket 

a T. Képviselő-testület meg kívánja vitatni. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kraller József 

polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére, ide értve a részletes tervek és 

költségvetés elkészítése.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 
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34/2021. (VIII.31.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 

úgy határozott, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Schéner Mihály Általános Iskola a heti 16 

tantárgyi néptáncóra hétfőtől péntekig terjedő, 7.45 és 13.30 közötti időszakban való 

megtartásához a Civil Házat használja, valamint hogy a takarítási és fertőtlenítési feladatok 

ellátásában munkájukat egy fő közfoglalkoztatott segítse a 2021/2022-es tanévben.     

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kraller József 

polgármestert a használati engedély megadására és a szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: értelem szerint  

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

 

A Schéner Mihály Általános Iskola kiértesítésre került.  

 

35/2021. (VIII.31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben úgy határozott, hogy 

pályázatot kíván benyújtani a Magyarország 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. 

évi XC. törvény 3. melléklet 2.1.5. pontjában meghatározott rendkívüli önkormányzati 

támogatásra. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József polgármestert a pályázat benyújtására és a 

szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: 2021. szeptember 10. 

 

A REKI benyújtásra került.  

 

 

36-Z/2021. (VIII.31.) Kt. határozat 
 

A kitüntetés átadására 2021. szeptember 24-én az ünnepi testületi ülésen kerül sor.  

 

37-Z/2021. (VIII.31.) Kt. határozat 
 

A kitüntetés átadására 2021. szeptember 24-én az ünnepi testületi ülésen kerül sor.  

 

 

38-Z/2021. (VIII.31.) Kt. határozat 
 

 

A kitüntetés átadására 2021. szeptember 24-én az ünnepi testületi-ülésen kerül sor.  
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39-Z/2021. (VIII.31.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Dósa 

János tartós bentlakásos ellátásért fizetendő 386.380,- Ft összegű személyi térítési díj 

hátraléka, annak behajthatatlansága miatt, törlésre kerüljön.   

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József polgármester 

             Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

 

További intézkedést nem igényel.  

 

40-Z/2021. (VIII.31.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy döntött, 

hogy a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat tulajdonát képező 5746 Kunágota, Álmos u. 

90. szám alatti ingatlan 60 %-os tulajdoni hányadára tett 80 000 Ft-os vételi ajánlatot 

elfogadja.  

 

Felhatalmazza Kraller József polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: értelem szerint  

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

 

Az eladó kiértesítésre került, a szerződés megkötése folyamatban van.  

 

41-Z/2021. (VIII.31.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 

úgy határozott, hogy hozzájárul ahhoz, hogy Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

határozatlan idejű bérleti szerződést kössön Jakab Éva 5666 Medgyesegyháza, Vécsey u. 31. 

és Jakab Andrásné 5666 Medgyesegyháza, Vécsey u. 31. szám alatti lakosokkal a 

Medgyesegyháza Belterület 122/2 helyrajzi számú, természetben 5666 Medgyesegyháza, 

Kossuth Lajos tér 1., illetve 25. szám alatt található kivett műhely és üzemépület őket 

megillető 23/100 tulajdoni hányadára vonatkozóan.     

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kraller József 

polgármestert a bérleti szerződés megkötésére és a szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: értelem szerint  

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

 

A kérelmező kiértesítése megtörtént, a szerződés megkötése folyamatban van.  

 

42-Z/2021. (VIII.31.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva 

úgy határozott, hogy Holecz Andrással meg kívánja hosszabbítani, a korábban, azaz 2016. 

december 13. napján kelt, a 2017. november 17. kelt, a 2018. október 26. napján kelt, 
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valamint a 309-7/2019.Kt. számú határozattal korábban elfogadott, megkötött és 

bejegyeztetett szerződésekkel egyező tartalommal a jelen előterjesztés mellékletét képező 

haszonbérleti megállapodást, 2 év időtartamban. 

A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel.  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat jelen határozatával felhatalmazza Kraller József 

polgármestert a megállapodás aláírására és a szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Határidő: értelem szerint  

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

 

A haszonbérlő kiértesítése megtörtént, a haszonbérleti szerződés módosítása 

folyamatban van.  

 

 

43-Z/2021. (VIII.31.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 

úgy határozott, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Márkoktél Kft. (székhelye: 5666 

Medgyesegyháza, Vécsei u. 11/A., adószáma: 24898889-2-049, képviseli: Varga Márk 

ügyvezető) kérésére a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat mint bérbeadó és a Márkoktél 

Kft mint bérlő között 2016 szeptember 1. napján létrejött, és 2020. június 9-én módosított 

bérleti szerződés a bérlő személyének változása miatt az Antal-Gasztro és Szolgáltató Kft.-vel 

módosításra kerüljön. A szerződés ezen módosítása a korábbi szerződési feltételek 

fenntartásával történik.   

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kraller József 

polgármestert a jogutód üzemeltetővel a bérleti szerződés módosítására és a szükséges további 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: értelem szerint  

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

 

A bérleti szerződés megkötésére az átadó kérelme szerint október 1. napjával kerül sor. 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló 

beszámolót a határozat melléklete* szerint elfogadja.  

* A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel. 

 

Felelős:  dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Medgyesegyháza, 2021. szeptember 15. 
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             dr. Kávássy Leila Viola s.k. 

                     jegyző 

 


