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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. december 7. napján tartandó ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 

 

3/2021. (VI.15.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Külterületi 

helyi közutak fejlesztésére kiírt, VP6-7.2.1.1-21. kódszámú pályázaton részt kíván venni. 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Támogatási Kérelmet kíván 

benyújtani a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya, Földhivatali Osztálya 4. 

előtt nyilvántartott Medgyesegyháza Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, 

Medgyesegyháza Külterület 0125, 0137, 0133 helyrajzi számú kivett saját használatú út, 

valamint a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya, Földhivatali Osztálya 4. 

előtt nyilvántartott Medgyesegyháza Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, 

Medgyesegyháza Külterület 0148/1 helyrajzi számú kivett saját használatú út megnevezésű 

külterületi utak és alépítményeik aszfalt burkolattal történő felújítására.   

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat benyújtásához 

szükséges tervezési díjat a 2021. évi, míg a szükséges önerőt a 2022. évi költségvetés terhére 

biztosítja. 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Medgyesegyháza 

Város Polgármesterét a szilárd burkolatú út a pályázat benyújtásakor hatályos útügyi 

szabványainak maradéktalanul megfelelő műszaki tartalom eléréséhez szükséges intézkedések 

megtételére.   

 

Felelős: Kraller József polgármester, dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

   Dr. Medgyaszai László pénzügyi vezető 

Határidő: azonnal 

 

A pályázat elbírás alatt van. 

 

4/2021. (VI.15.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Külterületi 

helyi közutak fejlesztésére kiírt, VP6-7.2.1.1-21. kódszámú pályázaton Pusztaottlaka Község 

részvételét az alábbiak szerint támogatja: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pusztaottlaka Község Támogatási 

Kérelmének benyújtásához hozzájárul Medgyesegyháza - Pusztaottlaka Külterületi útjainak 

E4R56T20 blokkazonosítójú termőterületi tábla, valamint az EKUK6Q20 blokkazonosítójú 

termőterületi tábla átszelését eredményező nyomvonalon azzal, hogy Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat Képviselő-testülete Pusztaottlaka Község javára külön okiratban szövegezett 

és meghatározottak szerint vagyonkezelési jogot biztosít, azzal, hogy a szerződésnek illetve a 

támogatási kérelemnek egyaránt tartalmaznia kell:  

 

- kialakítandó utak jogi helyzete rendezett 
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- 2022-es útügyi szabványon felül - az út állapotának hosszútávú és biztonságos 

fenntartása érdekében - a pályázati forrásból kialakítandó utak 4 m széles, 40 cm mély 

alap és 2 réteg aszfalt burkolattal kerüljön kialakításra 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Medgyesegyháza 

Város Polgármesterét a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és Pusztaottlaka Község 

között, Pusztaottlaka Község számára biztosítandó vagyonkezelési jogot alapító okirat 

aláírásához szükséges egyeztetések lefolytatására, valamint a szerződéstervezet Képviselő-

testület elé történő beterjesztéséhez szükséges intézkedések megtételére azzal, hogy a 

vagyonkezelési jogot alapító okirat a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete jóváhagyását követően írható alá. 

 

Felelős: Kraller József polgármester, dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

   Dr. Medgyaszai László pénzügyi vezető 

Határidő: azonnal 

 

Nincs információnk a projekt állásáról 

 

61/2021. (X.11.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Békés Megyei Önkormányzati 

Hivatal TOP-1.5.1-20-2020-00008 (PEA) azonosító számú projektjével kapcsolatban szeretne 

együttműködni.  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a PEA program keretében 

támogatási kérelmet kíván benyújtani az elkövetkezőkben megjelenő TOP_PLUSZ-2.1.1-21- 

ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE című felhívás 

keretén belül a Medgyesegyháza Kossuth tér 22/a (belterület hrsz:117), Medgyesegyháza 

Kossuth tér 23. (belterület hrsz:118) 'CIVIL HÁZ' elnevezésű ingatlanok energetikai 

korszerűsítéséhez a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelve. a műszaki 

dokumentáció elkészítéséhez (beleértve a helyszínrajz, vázlatrajzok (jelenlegi és tervezett 

állapot bemutatása), műszaki leírás elkészítéséhez, ha szükséges engedélyezési és kiviteli terv, 

változási vázrajzok készítéséhez, projekt előkészítő, megvalósíthatósági tanulmány 

elkészítéséhez, Energetikai tanúsítvány elkészítéséhez, épületenergetikai átvilágítás (audit) 

elkészítéshez. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a projektszintű előkészítési 

dokumentumok elkészítéséhez a megismert települési forráskeretet igénybe kívánja venni.  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kraller József 

polgármestert a határozat mellékletét képező Együttműködési szándéknyilatkozat és 

Együttműködési megállapodás aláírására.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

A mai Képviselő-testületi ülésen napirendre kerül. 

 

62/2021. (X.26.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló 

beszámolót a határozat melléklete* szerint elfogadja.  

* A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel. 
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Felelős:  dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Intézkedést nem igényel. 

63/2021. (X.26.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Gondozási Központ 2020. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.   

 

Felelős:  Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Intézkedést nem igényel. 

 

64/2021. (X.26.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a lakások és 

helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 18/1993. (XII. 21.) Ök. rendelet felülvizsgálatát 

lefolytatja, és módosítani kívánja a különleges jogrend végétől számított 90. nap elteltét 

követően. 

 

Felhatalmazza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy az emelt lakásbérleti díjakra 

javaslatát 2021. november 20. napjáig megtegye a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének a 

rendelet módosításához szükséges lebontásban, kategóriákban. 

 

Felelős: Kraller József Polgármester 

  Futaki János Pénzügyi bizottsági Elnök 

Határidő: 2021. november 20. 

 

Nem érkezett javaslat, a Képviselő-testület tagjaitól. 

 

65/2021. (X.26.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzati tulajdonában álló ingatlanok bérletére vonatkozó egyedi bérleti 

szerződések felülvizsgálatát lefolytatta, és azokat legalább 30 %-os mértékben kívánja 

megemelni.   

 

Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges tárgyalások lefolytatására.  

 

Felelős: Kraller József Polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Tárgyalások folyamatban. 

 

66/2021. (X.26.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

elfogadja a határozat mellékletét képező, a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és a 

Békéscsabai Tankerületi Központ (székhelye: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3., képviseli: 

Bánki András tankerületi igazgató) közötti „Schéner Mihály Általános Iskola Sportcsarnok 

bérbeadása „kézilabda forduló megtartása”” céljából  megkötendő Bérleti szerződést. 
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Felhatalmazza Kraller József polgármestert a Bérleti szerződés aláírására és a szükséges 

további intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző  

Határidő: értelem szerint 

 

Intézkedést nem igényel. 

 

67/2021. (X.26.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és a Békéscsabai Tankerületi Központ (székhelye: 

5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3., képviseli: Bánki András tankerületi igazgató) közötti 

„Schéner Mihály Általános Iskola Sportcsarnok bérbeadása  tárgyú szerződéseket, 

amennyiben azok legfeljebb 5 napos rendezvény megtartása céljából szükségesek a 

Polgármester a T. Képviselő-testülete utólagos tájékoztatása mellett egymaga megköthesse a 

Bérleti szerződést. 

 

Felhatalmazza Kraller József polgármestert a Bérleti szerződés aláírására és a szükséges 

további intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző  

Határidő: értelem szerint 

 

Intézkedést nem igényel. 

 

68/2021. (X.26.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 

évi CXL törvény 94. § (3) bekezdése alapján pályázatot ír ki 

 

Medgyesegyházi Művelődési Ház és Könyvtár 
intézményvezetői munkakör betöltésére 

 

Munkavégzés helye: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. 

 

Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:  

- Az intézményben a munkáltatói jogok gyakorlása, a gazdálkodás szabályszerű rendjének és 

folyamatos vitelének megszervezése. Az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos 

működésének biztosítása, együttműködés az önkormányzat intézményrendszerével; 

- A fenntartó önkormányzat kulturális stratégiájának, közművelődési koncepciójának 

végrehajtása, fejlesztési javaslatok kidolgozása, együttműködés a fenntartó illetékes 

szervezeti egységeivel. 

- Az általa vezetett közművelődési intézményben az alábbi feladatokat magas színvonalon 

lássa el: a város közművelődési igényeinek felmérése, művészeti értékeinek feltárása, 

megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, különös tekintettel a 

nemzetiségi és más kisebbségi civil szervezetekkel, egyházi intézményekkel, az 

ismeretszerző, az amatőr oktató, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, 
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öntevékeny, önképző tanfolyamok, képzési lehetőségek megszervezése, felkarolása, a 

szabadidő értékes, tartalmas, színvonalas eltöltéséhez minőségi színtér biztosítása. 

 

Munkakör betöltésének feltételei: 
- felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú 

végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés,  

- végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény 

alaptevékenységének megfelelő feladatkörben szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat, 

- kiemelkedő szakmai tevékenység vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése, 

- államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése, 

ennek hiányában a pályázó nyilatkozata arról, hogy a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 4. § (1) 

bekezdésében foglalt képzést teljesíti 

- cselekvőképesség, 

- a pályázó hatósági bizonyítvánnyal történő igazolása arra vonatkozóan, hogy büntetlen 

előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, 

- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása 

 

Elvárt kompetenciák: kiváló szintű szervezőkészség, együttműködési, kommunikációs, 

problémamegoldó képesség 

 

Javadalmazás, illetve annak megállapításának módjára vonatkozó információk: 
Havi illetménye: bruttó 400 000 Ft összegben került megállapításra. 

 

Munkaviszony kezdő és befejező időpontja: A munkaszerződés teljes munkaidős, 

határozatlan idejű foglalkoztatás, a vezetői megbízatás legfeljebb 5 éves időtartamban, 2021. 

december 16. napjától kerülhet megkötésre. 

 

Pályázathoz csatolni kell: 
- fényképes szakmai önéletrajz,  

- az intézményre vonatkozó részletes szakmai és vezetési program, fejlesztési elképzelések 

- iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata 

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdésében 

foglalt képzést teljesíti 

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt 

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat véleményezésében, elbírálásában 

részt vevők megismerhetik 

- nyilatkozat arról, hogy a képviselő-testület zárt vagy nyílt ülésen tárgyalja a pályázat 

elbírálásáról szóló előterjesztést 

- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja 

 

Pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 30.  

 

Pályázat elbírálásának határideje:   2021. december 15. 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kraller József polgármester nyújt a 

06-68-440-000 /119 mellék telefonszámon. 

 

Pályázat benyújtásának módja:  
 Postai úton, a pályázatnak Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

címre történő megküldésével (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.) valamint a 

beosztás megnevezését: intézményvezető. 
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 Személyesen: Kraller József polgármester, Békés megye, 5666 Medgyesegyháza, 

Kossuth tér 1. 

 

Pályázat elbírálásának módja:  
Az érvényes pályázatot benyújtó pályázókat a pályázati határidő lejártát követő harminc 

napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott, - a kulturális intézmény 

alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló - bizottság hallgatja meg. 

A képviselő-testület a pályázatokról a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, a 

következő ülésén dönt.  

Az eredményről valamennyi pályázó írásbeli értesítést kap. A pályázat kiírója fenntartja a 

jogot a pályázat visszavonására, valamint arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné 

nyilvánítsa. 

 

A Pályázati kiírás közzétételének helye: 
 - www.medgyesegyhaza.hu 

 -  Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kraller József polgármester 

 

A pályázat meghirdetésre került a bizottság felállítását a mai napon napirendre került. 

 

 

70/2021. (X.26.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évre vonatkozóan az 

Önkormányzat belső ellenőrzési feladatait a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás útján 

látja el. 

Az elvégzendő belső ellenőrzési feladatok: 

 

Belső ellenőrzés terve 2022. évre 

        

1. 2. 3. 4. 

Sor 

szám 

Az ellenőrzött szerv, 

illetve szervezeti 

egység megnevezése 

Az ellenőrzés tárgya (címe) 
revizori 

nap 

1. 
Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat  

Medgyesegyháza Városi  

Önkormányzat által megvalósított 

közfoglalkoztatási program keretében vásárolt 

anyagok nyilvántartásának, késztermékek 

nyilvántartásának, készletértékesítés bevételeinek 

valamint önköltségszámításának ellenőrzése 

5 

2. 
Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat 
Intézményi gyermekétkeztetés ellenőrzése 10 

3. 
Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat,  

Számviteli politika (2021 ) ellenőrzése, 

Gazdálkodási Szabályzat ( 2021) ellenőrzése, 

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata (2021) 

ellenőrzése, Számlarend (2021) ellenőrzése, 

Pénzkezelési Szabályzat (2021) ellenőrzése 

5 

 

http://www.medgyesegyhaza.hu/
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4. 

Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat 

gondozási Központ  

  

szociális étkeztetés ellenőrzése 5 

 

Az Önkormányzat a feladatellátáshoz szükséges forrást a 2022. évi költségvetésben biztosítja. 

 

Határidő: 2021. október 31. 

Felelős:  Kraller József polgármester 

 

Intézkedést nem igényel. 

 

71/2021. (X.26.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Medgyesegyháza 

Város polgármesterét, hogy Medgyesegyháza város közigazgatási területén az internet, 

vezetékes telefon és kábeltelevíziós szolgáltatást biztosító szélessávú informatikai hálózat 

üzemeltetése érdekében, a hálózathasznosítás legkedvezőbb konstrukciójának kidolgozására, - 

bérbeadás, vagyonkezelés, értékesítés lehetősége – a szükséges tárgyalások lefolytatására 

azzal, hogy a végleges döntést Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

hozza meg.   

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Tárgyalások folyamatban. 

 

72/2021. (X.26.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent Mihály Plébánia (5666 

Medgyesegyháza, Luther u. 2.) támogatási kérelmét megtárgyalta. 

A Képviselő-testület a Szent Mihály Plébánia (5666 Medgyesegyháza, Luther u. 2.) Katolikus 

Templom orgona felújítását maximum 200 000 Ft összeggel támogatja a 2021. évi 

költségvetési tartalékkeret terhére.  

 

Felkéri Kraller József polgármestert, hogy a kérelmezőt a határozatról értesítse ki. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

  pénzügyi vezető 

Határidő: azonnal 

 

Támogatási Szerződés aláírásra került. 

 

73/2021. (X.26.) Kt. határozat 
 

A Képviselő-testület Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt. (2209 Péteri, Bereki u. 30.) által a 

közétkeztetési feladatok ellátására vonatkozó 16 %-os vállalkozási díj emelést nem fogadja el.  

 

A Képviselő-testület 12 %-os vállalkozási díj emelést fogad el azzal, hogy a Prizma-Junior 

Közétkeztetési Zrt., mint szerződéses fél, a szerződésben kikötött, (szolgáltatási szerződés 5.5 

pontja) 2022. március 1. napjától alkalmazható éves inflációval történő emeléssel nem él.  
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A képviselő-testület felkéri Kraller József polgármestert a szerződés-módosításhoz szükséges 

intézkedések megtételére azzal, hogy az elfogadott szolgáltatási díj-emelés kerüljön 

beépítésre a 2022. évi költségvetésbe. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

  pénzügyi vezető 

Határidő: értelem szerint 

 

Intézkedést egyenlőre nem igényel. 

 

74/2021. (X.26.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete akként dönt, hogy a Schéner 

Mihály Általános Iskola körzethatárait a 2021/2022 tanévvel egyezően állapítja a meg a 

2022/2023 tanévre vonatkozóan is.  

 

Felhatalmazza Kraller József Polgármestert valamennyi szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

              dr. Kávássy Leila Viola Jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

Intézkedést nem igényel, e tárgyban a következő döntést a januári soros testületi ülésen 

tárgyaljuk. 

 

75/2021. (X.26.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete akként dönt, hogy a Schéner 

Mihály Általános Iskolában a Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 73. § (3) bekezdése 

értelmében, figyelemmel a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 121. §-ára, az oktatási 

intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltakra Intézményi Tanács 

létrehozását kezdeményezi. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Schéner Mihály Általános Iskola Intézményi Tanácsába – arra az esetre is, amennyiben az 

Intézményi Tanács létrehozását már más kezdeményezte - a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 121. § (1) bekezdése szerinti tagjaként ként Futaki János települési képviselőt 

delegálja.  

 

Felhatalmazza Kraller József Polgármestert valamennyi szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

              dr. Kávássy Leila Viola Jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

76-Z/2021. (X.26.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy határozatlan időre bérbe adja a tulajdonában álló Medgyesegyháza, Kossuth tér 22. szám 

alatti 116 hrsz.-ú épületben található, közvetlen közterületi bejárattal rendelkező, egy 

helyiségből álló 17 m
2
 alapterületű üzlethelyiségét Juhász Vivien egyéni vállalkozónak 

(székhely: 5666 Medgyesegyháza, Fáy u. 2/b)., nyilvántartási szám:) az alábbi feltételek 

előírása mellett: 

 

- A bérlő köteles a 18/1993. (XII.21.) Ök. rendelet helyiséggazdálkodásra vonatkozó 
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szabályainak betartására 

- A bérleti jogviszonyt bármely fél, 60 napos határidővel bármikor, külön indokolás 

nélkül felmondhatja. Bérbeadót ez esetben sem terheli új bérlemény biztosításának 

kötelezettsége. 

- Bérlő a helyiségben, helyben fogyasztásos szeszesital kimérési tevékenységet nem 

folytathat. 

- A bérleti díj előre a tárgyhó 5. napjáig fizetendő. 

- A bérleti díjon felül a közüzemi díjakat is meg kell téríteni a bérbe adó részére. 

- A bérleti díjat bérbe adó évente, január 1-től egyoldalúan módosíthatja. Ennek mértéke 

a hivatalosan közzétett várható infláció mértéke. 

- A bérleti díj összege 40 000 Ft/hó. 

- A leendő bérlőnek kérnie kell felvételét a köztartozásmentes adózói adatbázisba és 

annak eredményéről igazolást kell benyújtania az önkormányzat felé.   

- A kérelmező köteles Medgyesegyháza Városi Önkormányzat részére 3 havi bérletnek 

megfelelő kauciót letétbe helyezni.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kérelmezővel a bérleti szerződés fenti 

feltételekkel történő megkötése iránt intézkedjen azzal, hogy a bérleti díj, valamint a kaucióra 

vonatkozó rendelkezések fentiek szerinti meghatározására leghamarabb a veszélyhelyzet 

végét követően kerülhet sor. 

 

A bérlő jelen képviselő-testületi határozat hatályba lépését követően megkezdheti az általa 

kérvényezett felújítási munkálatok elvégzését. A bérlőnek a munkálatok befejezését követő 5 

napon belül írásbeli bejelentési kötelessége van a Medgyesegyháza Városi Önkormányzathoz. 

A bejelentést követő helyszíni szemle során jóváhagyott tevékenységek költségének a bérleti 

díjból történő levonását rendeli el Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete, a jóváhagyott bruttó 120 000 Ft összegig. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kraller József polgármester 

              dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

 

A bérleti szerződés aláírásra került, a munkálatokat a bérlő megkezdte. 

 

79-Z/2021. (X.26.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 2020. című 

felsőoktatási intézmények hallgatói számára kiírt ösztöndíj pályázat keretében az alábbi 

hallgatók részére a 2020/2021. tanév I. félévre megítélt támogatási összeget más jogcímen 

nem kívánja biztosítani.   

 

Homik Zsolt Medgyesegyháza, Tanya 150. szám 

Csatlós Roland Medgyesegyháza, Wesselényi utca 50. szám 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a pályázókat értesítse. 

 

Felelős: Kraller József polgármester  

Határidő: azonnal 

 

Intézkedést nem igényel. 

 

80-Z/2021. (X.26.) Kt. határozat 
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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 2021. című 

felsőoktatási intézmények hallgatói számára kiírt ösztöndíj pályázat keretében az alábbi 

hallgatók részére a 2020/2021. tanév II. félévre megítélt támogatási összeget más jogcímen 

nem kívánja biztosítani.   

 

Juhász Patrik Medgyesegyháza, Hunyad utca 21. szám 

Kis Attila Levente Medgyesegyháza, Kiss Ernő utca 12. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a pályázókat értesítse.  

 

Felelős: Kraller József polgármester  

Határidő: azonnal 

 

Intézkedést nem igényel. 

 

 

81-Z/2021. (XI.30.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivataltól - személyi jellegű kiadásokból - elvon 

2 945 000 Ft-ot a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal dolgozóinak jutalmazása céljából.  

 

Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy az elvont összeg a Medgyesegyházi 

Polgármesteri Hivatal dolgozóinak jutalmazása céljából teljes egészében, 2021. december 15. 

napjáig kiosztásra kerüljön. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: 2021. december 15.  

 

A rendeletmódosítást a mai napon tárgyalja a T. Képviselő-testület. Amennyiben a 

rendelet elfogadásra kerül a döntés egyéb intézkedést nem igényel. 

 

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. december 2.  

 

 

 

                          

             dr. Kávássy Leila Viola s.k. 

                     jegyző 

 


