
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 1/2021.(I.5.) számú határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. november 3. napjától 

hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelet, mely 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése 

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat, likviditásának biztosítása érdekében az OTP Bank Nyrt. Dél-Alföldi Régió 

Békéscsabai Igazgatóságától, mint számlavezető pénzintézettől 20.000.000,- Ft összegű 

folyószámlahitelt vesz igénybe a 2021. költségvetési évben. 

 

Folyószámlahitel lejárata: 2021. december 31. 

Rendelkezésre tartás: szerződéskötéstől 2021. december 28. 

Folyószámlahitel törlesztése: fizetési számlára érkező jóváírásokkal, legkésőbb a végső lejárat 

időpontjában. 

 

A folyószámlahitel fedezetére felajánlott biztosítékok: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzata  visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. 

részére, hogy a hitel futamideje alatt amennyiben a fizetési számláján a jelen szerződés alapján 

esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, 

úgy annak biztosítása érdekében a hitelkeret szerződés fennállása alatt és a kölcsön teljes 

visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók és 

a helyben maradó gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az 

önkormányzat fizetési számlájára átvezesse. 

 

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és a hitel járulékaink megfizetésére 

az előzőekben leírt biztosítékok felajánlásával.  

 

A folyószámlahitel felvétele megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi 

CXCIV. törvényben foglaltaknak. 

 

Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti szerződés aláírására a 

képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Schuller Ileana pénzü 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 2/2021.(I.8.) számú határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. november 3. napjától 

hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelet, mely 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése 

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy Farkas Mária 5666 

Medgyesegyháza, Deák Ferenc u. 9- szám alatti lakos részére 2020. június 1. napjától 2021. május 

31. napjáig terjedő időszakra lakhatási támogatás formájában települési támogatást állapítok meg 

2 500 Ft/hó összegben, villamos energia fogyasztás támogatására.  



  Kérelmezőket a bizottság döntéséről államigazgatási határozatban kell értesíteni.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

              dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 6/2021.(I.27.) számú határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. november 3. napjától 

hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelet, mely 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése 

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza 2021. február 01. napjától 

2021. június 30. napjáig Mészárosné Hrubák Máriát a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Gondozási Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával az eredeti kinevezésében 

meghatározott munkakörének és illetményének változatlanul hagyása mellett. Vezetői 

illetménypótlékát a kinevezésében meghatározott illetményén felül havi bruttó 50.000,- Ft összegben 

állapítja meg. 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 7/2021. (I.29.) számú polgármesteri 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. november 3. napjától 

hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelet, mely 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése 

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.” 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi munkatervét a határozat mellékletét 

képező tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 11/2021.(I.29.) számú határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. november 3. napjától 

hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelet, mely 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése 

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 



megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy elfogadom a 

Békéscsabai Tankerületi Központ által elkészített, a 2021/2022. tanévre a kötelező felvételt biztosító 

általános iskolák körzethatáraira vonatkozóan megküldött körzetbeosztást.  

 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 12/2021.(I.29.) számú határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. november 3. napjától 

hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelet, mely 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése 

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere úgy döntök, hogy a Békés Megyei 

Kormányhivatal Földhivatali Osztálya előtt nyilvántartott Medgyesegyháza Belterület 113/4. hrsz 

alatti kivett beépítetlen terület, a Medgyesegyháza Belterület 114. hrsz alatti kivett lakóház, udvar, 

melléképület gazdasági épület megnevezésű ingatlant, valamint a Medgyesegyháza Belterület 115. 

hrsz alatti kivett óvoda intézményi terület  megnevezésű ingatlant  egy intézményi területként 

funkcionáló ingatlanná  szükséges összevonni. A 2021. január 18. napján kelt 12-1/2021 

munkaszámú - 2021. január 29. napján E-6/2021 számon záradékkal ellátott – változási vázrajzban 

foglaltakat e l f o g a d o m ,  e dokumentum szerinti ingatlan-nyilvántartási átvezetéssel egyesített 

telekalakítási eljárás lefolytatását kérem. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere akként nyilatkozom, hogy a fenti döntés 

szerinti és szükséges ingatlan-nyilvántartási átvezetést is magában foglaló egyesített  telekalakítási 

eljárás iránti kérelmet benyújtom az illetékes ingatlanügyi hatósághoz és a telekalakítási eljárást, 

valamint az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükséges valamennyi intézkedést, nyilatkozatot m 

e g t e s z e m . 
 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 16/2021. (II.12.) számú határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. február 8. napjától 

hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet, mely 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése 

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy Dr. Várszegi Tamás 

Károlyt, volt települési háziorvost, képviselőt, alpolgármestert, Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat saját halottjának tekinti. A szükséges, 252 765 Ft összeg, a 2021. évi költségvetése 

terhére kerül biztosításra.  



 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 19/2021. (II.23.) számú határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. február 8. napjától 

hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet, mely 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése 

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy 2021. március 01. 

napjától 2022. február 28. napjáig 11 fővel, napi 8 órás munkaidőben megnövelésre kerül 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzatnál a munkavállalói létszám annak érdekében, hogy 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat a Belügyminisztérium által támogatott hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás keretében 11 fő regisztrált munkanélküli személyt foglalkoztathasson.    

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 25/2021. (III.5.) számú határozata: 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. február 8. napjától 

hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet, mely 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése 

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. 

törvény 3. melléklet A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai II. 5. pontja alapján 

rendkívüli támogatás iránti kérelmet nyújt be 7 245 922 Ft összegben. 

 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

              dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

              Schuller Ileana pénzügyi vezető 

Határidő: 2021. március 8. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 27/2021. (III.9.) számú határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. február 8. napjától 

hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet, mely 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése 

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 



megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a Magyarország 2021. 

évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet szerint az Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázatot nyújt be. 

A pályázat célja az önkormányzat tulajdonában lévő, belterületi közlekedési infrastruktúra 

fejlesztések megvalósításának támogatása. 

Az előzetes árajánlat alapján a beruházás és a műszaki ellenőr költsége összege 23 545 744 Ft.  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat a belterületi utak, járdák, hidak felújítása keretén belül 

maximum 20 millió forint támogatásra, 25% önerő biztosítása mellett nyújt be pályázatot a Bánkút 

település részén található Petőfi utca két részének felújítására: helyrajzi száma:  1857, 1843. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 12. 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat vállalja a 25% önerő biztosítását, maximum bruttó 5 886 

436 Ft összegben, a 2021. évi költségvetése terhére.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: 2021. március 12.  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 31/2021. (III.19.) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. február 8. napjától 

hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet, mely 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése 

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti. 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat Gondozási Központ 5666 Medgyesegyháza, Luther u. 1. szám alatti 

mintavételi helyen engedélyezem 1 fő asszisztens egészségügyi szolgálati jogviszony keretén belül 

történő alkalmazását 2021. március 22. napjától kezdődően. Mint fenntartó engedélyezem, hogy a 

dolgozó egészségügyi szolgálati jogviszonyban megállapított bére kiegészítésre kerüljön 

munkáltatói döntésen alapuló illetménnyel, melynek havi összege 49 525 Ft. Az álláshely 

költségeinek fedezetét az intézmény 2021. évi költségvetése biztosítja.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

              Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

Határidő: értelem szerint 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 32/2021. (III.22) számú határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. február 8. napjától 

hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet, mely 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése 

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként, - mint a Schéner Mihály Általános 



Iskola 5666 Medgyesegyháza, Luther u. 7. szám alatti ingatlan tulajdonosa - tudomásul veszem, 

hogy a Békéscsabai Tankerületi Központ a Schéner Mihály Általános Iskola 5663 Medgyesbodzás, 

Széchenyi u. 43. szám alatti telephelyét 2021/2022. köznevelési évtől jogutóddal meg kívánja 

szűntetni. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 33/2021. (III.22) számú határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. február 8. napjától 

hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet, mely 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése 

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként akként döntök, hogy Hegedűs Sándor ( 

5666 Medgyesegyháza, Dózsa György utca 26. szám ) vállalkozó a Békés Megyei Kormányhivatal 

Földhivatali Osztálya előtt nyilvántartott Medgyesegyháza Városi Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonában álló, Medgyesegyháza belterület 526/1 hrsz alatti „kivett művelődési ház udvar, 

kereskedelmi üzlet és vendéglátó üzlet és pavilon” megnevezésű ingatlant érintő, annak egy 

részének megvásárlása iránti kérelmét elutasítom, és a kérelem szerinti 126 négyzetméter 

alapterülettel rendelkező ingatlanrészt nem kívánom a kérelmező részére értékesíteni.  

 

A kérelmező e Határozattal történő értesítése iránt intézkedem. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 34/2021. (III.23.) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. február 8. napjától 

hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet, mely 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése 

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hozzájárulok a Gyulai 

Közüzemi Nonprofit Kft. Taggyűlése ázsiós tőkeemelés jogcímén új pénzbeli vagyoni hozzájárulás 

szolgáltatásával a Társaság törzstőkéjét 157 090 000 Ft összegről 167 590 000 Ft összegre felemelje, 

valamint 124 966 000 Ft-ot tőketartalékba helyezzen. Az ázsiós tőkeemelés Gyula Város 

Önkormányzat Tag részéről 135 466 000 Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával történik, 

akként, hogy 10 500 000 Ft-tal a törzstőkét emeli, míg 124 966 000 Ft-ot a tőketartalékba helyez. A 

135 466 000 Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása a 135 466 000 Ft pénzbeli vagyoni 

hozzájárulást a törzstőke felemelést elhatározó taggyűlési határozat időpontjától számított 3 

munkanapon belül köteles a Társaság rendelkezésére bocsátani átutalás útján. A határozattal Gyula 

Város Önkormányzata Tag törzsbetétje 166 990 000 Ft összegre emelkedik.  



 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy nyilatkozom, hogy Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat Tag a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. tőkeemelésében nem kíván részt 

venni, elsőbbségi jogával nem kíván élni.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: 2021. március 24.  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 35/2021. (III.23.) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. február 8. napjától 

hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet, mely 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése 

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hozzájárulok a Gyulai 

Közüzemi Nonprofit Kft. Taggyűlése 2021. március hónap 27. napjától 2026. március hónap 27. 

napjáig terjedő 5 éves időtartamra a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztja 

Daróczi László 5700 Gyula, Petik Ambrus u. 47/C. szám alatti lakost, aki önállóan jogosult a 

társaság képviseletében eljárni és a céget jegyezni. A cég jegyzése akként történik, hogy a kézzel, 

vagy géppel írt, előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégnév alá az ügyvezető önállóan írja nevét, az 

ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának megfelelően.  

 

Az ügyvezetői feladatok ellátásáért a megbízási díját havi bruttó 275 000 Ft összegben javasolja 

megállapítani. A taggyűlés fogadja el a melléklet megbízási szerződést.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: 2021. március 24.  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 36/2021. (III.23.) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. február 8. napjától 

hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet, mely 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése 

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hozzájárulok a Gyulai 

Közüzemi Nonprofit Kft. Taggyűlése felhatalmazza Gyula Város Önkormányzata polgármesterét, 

dr. Görgényi Ernőt, Daróczi László 5700 Gyula, Petik Ambrus u. 47/C. szám alatti lakos, ügyvezető 

megbízási szerződésének, valamint jövőbeni esetleges módosításainak az aláírására.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: 2021. március 24.  

 



Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 37/2021. (III.23.) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. február 8. napjától 

hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet, mely 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése 

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hozzájárulok, hogy a Gyulai 

Közüzemi Nonprofit Kft. (5700 Gyula, Szt. László utca 16. szám, Cg.04-09-003599) taggyűlése a 

társasági szerződés rendelkezéseit az alábbiak szerint módosítsa:  

 

I.) A társasági szerződés 6./pontjának első mondata hatályát veszti és helyébe az alábbi 

rendelkezés lép:  

„A társaság törzstőkéje 167 590 000 Ft, azaz, Egyszázhatvanhétmillió-ötszázkilencvenezer 

forint, melyből pénzbeli vagyoni hozzájárulás 127 404 000 Ft, nem pénzbeli vagyoni 

hozzájárulás 40 186 000 Ft.  

 

II.) A társasági szerződés 7./pontjának elnevezése az alábbiakra módosul:  

„7./ A társaság tagjainak törzsbetétje, üzletrészek, szavazati jog mértéke és tőketartalék.” 

 

III.) A társasági szerződés 7./ pontjának első bekezdésének első sora az alábbiakra módosul:  

„Gyula Város Önkormányzata törzsbetétje 166 990 000 Ft” 

 

IV.) A társasági szerződés 7./ pontja az első bekezdést követően kiegészült az alábbi 

rendelkezéssel:  

„Gyula Város Önkormányzata tag által a társaság rendelkezésére bocsátott tőketartalék 

összege 124 966 000 Ft, azaz egyszázhuszonnégymillió-kilencszázhatvanhatezer forint.” 

 

V.) A társasági szerződés 10.) pontjában az ügyvezető anyja neve pontosításra kerül a 

következők szerint:  

„a.n: Gyarmathy Sarolta Erzsébet” 

 

VI.) A társasági szerződés 10.) pontja utolsó bekezdésének utolsó előtti mondata az alábbiakra 

módosul:  

„Az ügyvezető megbízatása 2021. március hó 27. napjától kezdődően 2026. március hó 27. 

napjáig tart.” 

 

Gyula, 2021. március 11.  

      ügyvezető 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: 2021. március 24.  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 38/2021. (III.25.) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. február 8. napjától 

hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet, mely 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése 

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 



közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján úgy döntök, hogy a 2021/2022. nevelési évre az 

óvodai általános beiratkozás időpontját az alábbiak szerint határozom meg:  

 

Személyes beíratás esetén:  

 

2021. április 28 – április 29. (8:00 – 16:00 óráig) 

Helyszíne: Medgyesegyháza Varázserdő Óvoda és Mini Bölcsőde emeleti irodája,  

5666 Medgyesegyháza, Hősök u. 2., előzetes időpont egyeztetés alapján.  

 

VAGY 

 

Elektronikus beíratás esetén: 
2021. április 28. - április 29. napján 

a varazserdoovi@gmail.com elektronikus levelezési címen.  
 

Felkérem dr. Kávássy Leila Viola jegyzőt, hogy gondoskodjon a beiratkozással kapcsolatos 

hirdetmény közzétételéről.  

 

Felelős: dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

              Varga Jánosné intézményvezető 

Határidő: a hirdetmény közzétételére azonnal 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 41/2021. (IV.1.) számú határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. február 8. napjától 

hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet, mely 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése 

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a Medgyesegyházi 

Román Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadom.  

 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 42/2021. (IV.8.) számú határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. február 8. napjától 

hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet, mely 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése 

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

mailto:varazserdoovi@gmail.com


elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat Gondozási Központ intézményben a mintavételi helyen egészségügyi 

szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott Misurné Nagy Krisztina részére ellátási érdekből 

engedélyezi további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítését.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 46/2021. (IV.27.) számú határozata: 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. február 8. napjától hatályban 

van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet, mely Magyarország egész területére 

veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 

képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a 

főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati 

intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést 

érinti. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat, Medgyesegyháza Városi Önkormányzat intézményeire kiterjedően, valamint a 

Medgyesegyházi Román Nemzetiségi Önkormányzat és a Medgyesegyházi Szlovákok nemzetiségi 

Önkormányzatára is irányadó Beszerzési Szabályzatot az alábbi tartalommal elfogadom. 

 

E Szabályzat alkalmazását eredményező valamennyi szükséges intézkedést megteszek. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 

Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Mini Bölcsőde  

Művelődési Ház és Könyvtár      

Gondozási Központ       

Medgyesegyházi Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzata  

Medgyesegyházi Román Nemzetiségi Önkormányzat 

államháztartás szervezete 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 47/2021. (IV.27.) számú 

határozata: 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. február 8. napjától 

hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet, mely 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése 

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti. 

 



 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében a Polgármester elfogadja a 

2021. évi szabadságolási ütemtervét a határozat mellékletét képező „értesítés a 2021. évi szabadság 

megállapításról” című melléklet szerinti tartalommal. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 48/2021. (IV.27.) számú 

határozata: 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. február 8. napjától 

hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet, mely 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése 

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti. 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat közbeszerzési tervét a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadom.  

  

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 49/2021. (IV.27.) számú 

határozata: 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. február 8. napjától 

hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet, mely 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése 

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a Medgyesegyházi 

Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadom.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 51/2021. (V.6.) számú határozata: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. február 8. napjától 

hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet, mely 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése 



szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a Boldog Otthon 

Alapítvány (nyilvántartási száma: 04-01-0002538, székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Zsilinszki utca 

57.) szervezeti képviselője, Baloghné Süli Beáta Anikó által benyújtott kérelemnek helyt adok, és 

hozzájárulok, hogy a Boldog Otthon Alapítvány a szívalakú kupakgyűjtőt közérdekű céllal a 

Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. szám alatt található Művelődési Ház melletti járdaszigetre 

kihelyezze.  

A kérelmezőt döntésemről e határozat kézbesítésével kell értesíteni.   

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 52/2021. (V.26.) számú határozata: 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. május 22. napjától 

hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 271/2021.(V.21.) Korm. rendelet, mely 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése 

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti. 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok 2020. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadom.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 53/2021.(V.26.) számú határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. május 22. napjától 

hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 271/2021.(V.21.) Korm. rendelet, mely 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése 

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként elvi éllel ügy döntök, hogy 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat tulajdonában lévő valamennyi ingatlan tulajdonjogát 

rendezni kívánom, ide értve a telekhatárok rendezését, az ingatlan-nyilvántartás szerinti és azon 

kívüli  rendezett tulajdoni viszonyok elérését, az esetlegesen osztatlan közös tulajdonban maradt 

ingatlanok megosztást a Ptk. szerint biztosított jogi eszközök alapján, amely magában foglalja az 

esetlegesen túlhasznált önkormányzati ingatlanok visszavételét is.  



Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként ügy döntök, hogy valamennyi bérleti 

joggal, vagyonkezelési joggal érintett ingatlan, vagy egyéb vagyon – ide értve a  vagyoni értékű 

jogot is – felülvizsgálata felől intézkedem, és a nemzeti vagyon védelmére törekedve  

Medgyesegyháza Város javát szolgálva a település költségvetésének biztonsága mellett az ingatlan – 

és egyéb vagyon gyarapítására határozom el magam. 

Az önkormányzati vagyonunk gyarapítása, valamint a települési szolgáltatási rendszer  fejlesztését 

célzó valamennyi pályázati lehetőséget figyelem, és a nemzeti -  gazdasági stabilitási garanciák 

biztosítása mellett beruházási lehetőségeket kutatva az önkormányzati vagyon hosszú távú 

gyarapítását szorgalmazom. 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként ügy döntök, hogy az ingyenes -  

legfőképpen államtól, vagy állami szervtől történő - tulajdonszerzési lehetőségeket  ( ideértve pl. az 

árveréseket, egyéb állami értékesítéseket, cserejogügyleteket is mind ingatlan-mind vagyoni értékű 

jog tekintetében ) felkutatom és kiaknázom, a megszerzett javakat a köz szolgálatára hasznosítom, 

gyarapítom.  

Fenti elvi éllel kihírdetett Határozat végrehajtásához szükséges valamennyi egyeztetést, tárgyalást és 

intézkedést lefolytatom, megteszem. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 54/2021.(V.26.) számú határozata: 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. május 22. napjától 

hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 271/2021.(V.21.) Korm. rendelet, mely 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése 

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat polgármestereként úgy döntök, hogy az önkormányzati 

tulajdonban álló, 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. szám előtti közterületen lévő, közvetlen 

közterületi bejárattal rendelkező, egy helyiségből álló6 m2 alapterületű 4 db faházra vonatkozóan 

bérleti jogviszonyra irányuló pályázati felhívást teszünk közzé.  

 

A hosszú távú bérleti szerződések esetén a veszélyhelyzet ideje alatt ingyenesen, majd a 

veszélyhelyzet végét követően 20 000 Ft/hó bérleti díj összegért.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 55/2021.(V.26.) számú határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. május 22. napjától 

hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 271/2021.(V.21.) Korm. rendelet, mely 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése 

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti. 

 



Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a Medgyesegyházi 

Településüzemeltetés Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak a megüresedett helyekre az 

alábbi személyeket választja meg:  

 

Tag:  Grósz Pál Medgyesegyháza, Damjanich u. 54.  

 

Tag:  Jakab Ágnes Medgyesegyháza-Bánkút Dózsa u. 17.  

 

Tag:  Kotri Gergő Medgyesegyháza, Fáy u. 54. 

 

A Felügyelő Bizottsági tagok megbízatása határozott időre szól 2021. május 26. napjától öt éves 

időtartamra.  

 

Felhatalmazza a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 56/2021.(V.27.) számú határozata: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. május 22. napjától 

hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 271/2021.(V.21.) Korm. rendelet, mely 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése 

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a TOP-5.3.1-16-BS1-

2017-00006 kódszámú, Cselekedjünk együtt! - helyi identitás és kohézió erősítése elnevezésű 

projektet Medgyesegyháza Városi Önkormányzat nem kívánja folytatni, nem kíván a konzorcium 

tagja maradni.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 57/2021.(V.27.) számú határozata: 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. május 22. napjától 

hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 271/2021.(V.21.) Korm. rendelet, mely 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése 

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti. 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy 30 

000 Ft összeggel támogatja Rálik Dorka (5666 Medgyesegyháza, Tanya 135.), a Szabadtorna SE 

versenyzőjének részvételét a Spanyolországban 2021. június 25. – 27. között megrendezésre kerülő 

Online IDF Tánc Világbajnokságon.   

 



A Képviselő-testület a támogatási összeget a 2021. évi költségvetési tartalékkeret terhére biztosítja.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 60/2021. (V.31.) számú határozata: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. május 22. napjától 

hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 271/2021.(V.21.) Korm. rendelet, mely 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése 

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a Medgyesegyházi 

Ipari Park Beruházó és Fejlesztő Nonprofit Kft. (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.) kizárólagos 

tulajdonosa a Társaság 2020. évi egyszerűsített éves beszámolóját 413 253 E Ft mérlegfőösszeggel 

és -4 824 E Ft adózott eredménnyel elfogadja.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 61/2021. (V.31.) számú határozata: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. május 22. napjától 

hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 271/2021.(V.21.) Korm. rendelet, mely 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése 

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy mint alapító, a 

Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti jelentését és 

mérlegbeszámolóját, melyben az eszközök és források egyező végösszege 11 437 E Ft, az adózott 

eredménye (veszteség), - 3 552 E Ft, elfogadja.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 62/2021. (V.31.) számú határozata: 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. május 22. napjától 

hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 271/2021.(V.21.) Korm. rendelet, mely 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése 

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti. 

 



Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

összevont 2020. évi költségvetési maradványát 328 133 751 Ft összegben állapítja meg, ebből 

320 911 341 Ft kötelezettséggel terhelt, a fennmaradó 7 222 410 Ft szabad költségvetési maradvány. 

 

A Képviselő-testület intézményenként az alábbiak szerint állapítja meg a 2020. évi költségvetési 

maradványt: 
 

Intézmény neve Megnevezés 
Összeg forintban 

Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat 
2020. évi költségvetési maradványa 

320 911 341 

 Kötelezettséggel terhelt költségvetési 

maradvány, ebből: 
320 911 341 

 2021. évi eredeti költségvetésbe beépítve 310 034 481 

 Kötelezettséggel terhelt maradványa 10 876 860 

Medgyesegyházi 

Polgármester Hivatal 

 

 

2020. évi költségvetési maradványa 
2 724 900 

 Alaptevékenység szabad maradványa 2 724 900 

 Személyi juttatások 

SZOCHÓ 

2 359 220  

365 680  

Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat 

Gondozási Központ 

2020. évi költségvetési maradványa 531 064 

 Alaptevékenység szabad maradványa 531 064 

 Dologi kiadás 531 064 

Medgyesegyházi 

Varázserdő Óvoda és 

Mini Bölcsőde 

2020. évi költségvetési maradványa 
95 000 

 Alaptevékenység szabad maradványa 95 000 

 Dologi kiadások 95 000 

Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat 

Művelődési Ház és 

Könyvtár 

2020. évi költségvetési maradványa 3 871 446 

 Alaptevékenység szabad maradványa 3 871 446 

 Dologi kiadás 1 671 446 

 Felhalmozási kiadás 2 200 000 

 

Felelős: dr. Kávássy Leila Viola 

Határidő: 2021. május 3. napja 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 63/2021. (V.31.) számú határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. május 22. napjától 



hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 271/2021.(V.21.) Korm. rendelet, mely 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése 

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.  

 

1./ Medgyesegyháza Városi Önkormányzat polgármestereként úgy döntök, hogy Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat határozatlan időre bérbe adja a tulajdonában álló Medgyesegyháza, Kossuth 

tér 25. szám alatti épület előtt található, közvetlen közterületi bejárattal rendelkező, egy helyiségből 

álló 6 m
2
 alapterületű faházát ( továbbiakban 3. számú Faház)  Tóth Gyöngyi egyéni vállalkozónak 

(székhely: 5667 Magyarbánhegyes, Kossuth u. 45. adószám: 63613360-1-24) az alábbi feltételek 

előírása mellett: 

 

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

szabályainak betartására. 

2. A bérleti jogviszonyt bármely fél, 60 napos határidővel bármikor, külön indokolás nélkül 

felmondhatja. Bérbeadót ez esetben sem terheli új bérlemény biztosításának kötelezettsége. 

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

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

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

hivatalosan közzétett várható infláció mértéke. 

6. A bérleti díj összege 20 000,- Ft/hó. 

7. A leendő bérlőnek kérnie kell felvételét a köztartozásmentes adózói adatbázisba és annak 

eredményéről igazolást kell benyújtania az önkormányzat felé.   

8. A kérelmező köteles Medgyesegyháza Városi Önkormányzat részére 3 havi bérletnek 

megfelelő kauciót letétbe helyezni.  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat polgármestereként a kérelmezővel a bérleti szerződés fenti 

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

vonatkozó rendelkezések fentiek szerinti meghatározására leghamarabb a veszélyhelyzet végét 

követően kerülhet sor. 

 

2./ Medgyesegyháza Városi Önkormányzat polgármestereként úgy döntök, hogy Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat határozatlan időre bérbe adja a tulajdonában álló Medgyesegyháza, Kossuth 

tér 25. szám alatti épület előtt található, közvetlen közterületi bejárattal rendelkező, egy helyiségből 

álló 6 m
2
 alapterületű faházát ( továbbiakban 2. számú Faház) Márkoktél Kft. (székhely: 5666 

Medgyesegyháza, Vécsey u. 11/a. adószám: 2489889-2-04) az alábbi feltételek előírása mellett: 

 

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

szabályainak betartására. 

2. A bérleti jogviszonyt bármely fél, 60 napos határidővel bármikor, külön indokolás nélkül 

felmondhatja. Bérbeadót ez esetben sem terheli új bérlemény biztosításának kötelezettsége. 

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

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

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

hivatalosan közzétett várható infláció mértéke. 

6. A bérleti díj összege 20 000,- Ft/hó. 

7. A leendő bérlőnek kérnie kell felvételét a köztartozásmentes adózói adatbázisba és annak 

eredményéről igazolást kell benyújtania az önkormányzat felé.   

8. A kérelmező köteles Medgyesegyháza Városi Önkormányzat részére 3 havi bérletnek 

megfelelő kauciót letétbe helyezni.  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat polgármestereként a kérelmezővel a bérleti szerződés fenti 

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



vonatkozó rendelkezések fentiek szerinti meghatározására leghamarabb a veszélyhelyzet végét 

követően kerülhet sor. 

 

3./ Medgyesegyháza Városi Önkormányzat polgármestereként úgy döntök, hogy Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat határozatlan időre bérbe adja a tulajdonában álló Medgyesegyháza, Kossuth 

tér 25. szám alatti épület előtt található, közvetlen közterületi bejárattal rendelkező, egy helyiségből 

álló 6 m
2
 alapterületű faházát (továbbiakban 1. számú Faház) Boldog Otthon Alapítvány. (székhely: 

5666 Medgyesegyháza, Zsilinszki u. 57. adószám: 2489889-2-04) az alábbi feltételek előírása 

mellett: 

 

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

szabályainak betartására. 

2. A bérleti jogviszonyt bármely fél, 60 napos határidővel bármikor, külön indokolás nélkül 

felmondhatja. Bérbeadót ez esetben sem terheli új bérlemény biztosításának kötelezettsége. 

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

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

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

hivatalosan közzétett várható infláció mértéke. 

6. A bérleti díj összege 20 000,- Ft/hó. 

7. A leendő bérlőnek kérnie kell felvételét a köztartozásmentes adózói adatbázisba és annak 

eredményéről igazolást kell benyújtania az önkormányzat felé.   

8. A kérelmező köteles Medgyesegyháza Városi Önkormányzat részére 3 havi bérletnek 

megfelelő kauciót letétbe helyezni.  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat polgármestereként a kérelmezővel a bérleti szerződés fenti 

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

vonatkozó rendelkezések fentiek szerinti meghatározására leghamarabb a veszélyhelyzet végét 

követően kerülhet sor. 

 

Határidő: azonnal   

Felelős: Kraller József polgármester 

              dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 66/2021. (VI.14.) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. május 22. napjától 

hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 271/2021.(V.21.) Korm. rendelet, mely 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése 

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.  

 

Medgyesegyháza Város Polgármestere a 271/2021. (V.21.)  Kormányrendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében, de fentiekre 

figyelemmel saját jogkörében eljárva úgy határozott, hogy a 2021. évben meg kívánja szervezni az 

általános iskolás gyermekek nyári gyermekfelügyeletét.  

 

Kraller József polgármester felhatalmazza dr. Kávássy Leila Viola jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére.  

 

Határidő: értelem szerint 



Felelős: dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 67/2021. (VI.14.) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. május 22. napjától 

hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 271/2021.(V.21.) Korm. rendelet, mely 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése 

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a továbbiakban is 

megbízom 2021. július 1. napjától 2021. szeptember 30. napjáig Zipperer Viktort a Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátásával, az 

eredeti kinevezésében meghatározott könyvtáros munkakörének változatlanul hagyása mellett. 

Vezetői illetménypótlékát a kinevezésében meghatározott illetményén felül 2021. július 01. napjától 

2021. szeptember 30. napjáig havi bruttó 40.000,- Ft összegben állapítom meg. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Dr. Medgyaszai László pénzügyi csoportvezető 

Határidő: azonnal 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 68/2021. (VI.14.) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. május 22. napjától 

hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 271/2021.(V.21.) Korm. rendelet, mely 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése 

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza 2021. július 01. napjától 

2021. december 31. napjáig Mészárosné Hrubák Máriát a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Gondozási Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával az eredeti kinevezésében 

meghatározott munkakörének és illetményének változatlanul hagyása mellett. Vezetői 

illetménypótlékát a kinevezésében meghatározott illetményén felül havi bruttó 50.000,- Ft összegben 

állapítja meg. 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Dr. Medgyaszai László pénzügyi csoportvezető 

Határidő: azonnal 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 69/2021. (VI.14.) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. május 22. napjától 

hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 271/2021.(V.21.) Korm. rendelet, mely 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 



kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése 

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy az Önkormányzat 

2019-2024 évekre szóló gazdasági programját elfogadom. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

1/2021. (VI.15.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete akként dönt, hogy a Békés Megyei 

Kormányhivatal Földhivatali Osztály, Földhivatali Főosztálya előtt nyilvántartott, kizárólagos 

önkormányzati tulajdonban álló, Medgyesegyháza Belterület 1601/16, helyrajzi számú, 

természetben a Fáy u. 81. szám alatti ingatlan, a Medgyesegyháza Belterület 1601/18, helyrajzi 

számú, természetben a Fáy u. 85. szám alatti ingatlan, Medgyesegyháza Belterület 1601/20, 

helyrajzi számú, természetben a Fáy u. 89. szám alatti ingatlan, valamint a Medgyesegyháza 

Belterület 1601/22, helyrajzi számú, természetben a Fáy u. 93. szám alatti ingatlanokat, 

mindösszesen 4614 négyzetméternyi ingatlant ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába adja.   

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi az ingatlanok használatát 

biztosító ellenjegyzéssel ellátott használati szerződések 3.2. pontjának módosítását. 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Medgyesegyháza Város 

Polgármesterét, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

Felelős: Kraller József Polgármester 

Határidő: azonnal  

 

2/2021. (VI.15.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete akként dönt, hogy – figyelemmel arra, 

hogy a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya Földhivatali Osztály előtt 

nyilvántartott, kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló, Medgyesegyháza Belterület 1601/16, 

helyrajzi számú, természetben a Fáy u. 81. szám alatti ingatlan, a Medgyesegyháza Belterület 

1601/18, helyrajzi számú, természetben a Fáy u. 85. szám alatti ingatlan, Medgyesegyháza 

Belterület 1601/20, helyrajzi számú, természetben a Fáy u. 89. szám alatti ingatlan, valamint a 

Medgyesegyháza Belterület 1601/22, helyrajzi számú, természetben a Fáy u. 93. szám alatti 

ingatlant, mindösszesen 4614 négyzetméternyi területet ingyenesen a Magyar Állam kizárólagos 

tulajdonába adta - a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Osztály, Földhivatali Főosztálya 

előtt nyilvántartott, kizárólagos állami tulajdonban álló, Medgyesegyháza Belterület 1/5 hrsz 

ingatlanból 4614 négyzetméternyi területre ingyenesen igényt tart.  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi az ingatlanok használatát 

biztosító ellenjegyzéssel ellátott használati szerződések 3.2. pontjának ezirányú módosítását. 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Medgyesegyháza Város 

Polgármesterét, hogy a szükséges intézkedéseket - ideértve a 85/2000 ( XI. 8. ) Fvm Rendeletben 

foglaltakat is - megtegye. 

  

Felelős: Kraller József Polgármester 

Határidő: azonnal  

 

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 

 

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 

- 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 

 

5/2021. (VI.29.) 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 

 

6/2021. (VI.29.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri hatáskörben hozott lejárt 

határidejű döntésekről szóló beszámolót a határozat melléklete* szerint elfogadja.  

* A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel. 

 

Felelős: dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: azonnal 

 

7/2021. (VI.29.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester saját hatáskörében 

hozott döntéseiről, valamint a Szociális és Oktatási Bizottság 2020. szeptember 01. napjától 2021. 

június 01. napjáig átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

8/2021. (VI.29.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza közrendjéről, 

közbiztonságáról szóló 2019. évi beszámolót megtárgyalta és elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József 

9/2021. (VI.29.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza közrendjéről, 

közbiztonságáról szóló 2020. évi beszámolót megtárgyalta és elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József 

 

10/2021. (VI.29.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  tulajdonosi jogkörében eljárva 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerinti 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében hozott polgármester által 

megalkotott         

 

 13/2020. (XI.17.) önkormányzati rendelete a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 

 14/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelete Medgyesegyháza Város helyi építési szabályzatáról 

 

 15/2020.(XII.30.) önkormányzati rendelete a 2021. évi átmeneti gazdálkodásról 

 

 1/2021. (II.3.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátásokról 

 

 2/2021.(III. 12.) számú rendelete Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2021. évi 



költségvetéséről 

 

 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és 

ezek megszegésének következményeiről 

 

 4/2021.(III.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetés 

módosításáról.  

 

 5/2021. (III.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátásokról 

 

 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetési 

zárszámadásáról szóló rendeleteket hatályában fenntartja.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

11/2021. (VI.29.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  tulajdonosi jogkörében eljárva 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerinti 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében hozott 

 

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 114/2020.(XI.6.) számú 

határozata 

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 115/2020.(XI.13.) számú 

határozata 

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 116/2020.(XI.13.) számú 

határozata 

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 117/2020.(XI.16.) számú 

határozata 

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 118/2020.(XI.16.) számú 

határozata 

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 148/2020.(XI.22) számú 

határozata 

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 149/2020.(XII.8) számú 

határozata 

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 150/2020.(XII.8) számú 

határozata 

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 151/2020.(XII.8) számú 

határozata 

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 152/2020.(XII.8.) számú 

határozata  

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 155/2020.(XII.14.) számú 

határozata 

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 158/2020.(XII.15.) számú 

határozata 

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 159/2020.(XII.28) számú 

határozata 

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 160/2020.(XII.28.) számú 

határozata 

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 1/2021.(I.5.) számú határozata 

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 6/2021.(I.27.) számú határozata 



 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 7/2021. (I.29.) számú 

polgármesteri határozata: 

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 11/2021.(I.29.) számú határozata 

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 12/2021.(I.29.) számú határozata 

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 16/2021. (II.12.) számú 

határozata 

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 17/2021. (II.12.) számú 

határozata 

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 18/2021. (II.12.) számú 

határozata 

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 19/2021. (II.23.) számú 

határozata 

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 25/2021. (III.5.) számú határozata 

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 26/2021. (III.5.) számú határozata 

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 27/2021. (III.9.) számú határozata 

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 31/2021.(III.19.) számú 

határozata 

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 32/2021.(III.22) számú határozata 

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 33/2021.(III.22) számú határozata 

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 34/2021.(III.23.) számú 

határozata 

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 35/2021.(III.23.) számú 

határozata 

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 36/2021.(III.23.) számú 

határozata 

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 37/2021. (III.23.) számú 

határozata 

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 38/2021. (III.25.) számú 

határozata 

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 41/2021. (IV.1.) számú határozata 

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 42/2021. (IV.8.) számú határozata 
 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 46/2021. (IV.27.) számú határozata 

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 47/2021. (IV.27.) számú 

határozata 

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 48/2021. (IV.27.) számú 

határozata 

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 49/2021. (IV.27.) számú 

határozata 

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 51/2021. (V.6.) számú határozata 

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 52/2021. (V.26.) számú 

határozata  

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 53/2021.(V.26.) számú határozata 

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 54/2021.(V.26.) számú határozata 

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 55/2021.(V.26.) számú határozata 

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 56/2021.(V.27.) számú határozata 

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 57/2021.(V.27.) számú határozata 

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 60/2021. (V.31.) számú 

határozata 

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 61/2021. (V.31.) számú 

határozata: 

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 62/2021. (V.31.) számú 

határozata 

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 63/2021. (V.31.) számú 

határozata 



 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 66/2021. (VI.14.) számú 

határozata  

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 67/2021. (VI.14.) számú 

határozata  

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 68/2021. (VI.14.) számú 

határozata 

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 69/2021. (VI.14.) számú 

határozata 

számú polgármesteri döntést hatályában fenntartja.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

12/2021. (VI.29.) 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 szerződést nem kívánja megkötni az előterjesztést képező tartalommal. Az óradíjat 

2 700 Ft/óra összegben javasolja továbbra is meghatározni. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József polgármestert tárgyalások lefolytatására a 2021. 

szeptembert következő időszakra.   

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

13-Z/2021. (VI.29.) Kt. határozat 

 

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

Katolikus Temető melletti, Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztályának Földhivatali 

Osztálya előtt nyilvántartott 071/10 hrsz alatti, legelő művelési ágú ingatlanon parkolót kíván 

kialakítani. 

 

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

Holecz Istvánnal ( 5666 Medgyesegyháza, Gárdonyi utca 32/ B szám) alatti lakossal, a 

Medgyesegyháza Külterület 071/20 hrsz alatti szántó ingatlan kizárólagos tulajdonosával 

területfejlesztési céllal, azaz a temető parkolójának kialakítására 1558 négyzetméternyi területet 

elcserél azzal, hogy Holecz István a csere eredményeképpen a 071/10 hrsz ingatlanból megszerez  

1558 négyzetméternyi területet, Medgyesegyháza Városi Önkormányzat a 071/20 hrsz ingatlanból 

megszerez 1558 négyzetméternyi területet. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kraller József 

polgármestert a Római Katolikus Egyház Szeged-Csanádi Egyházmegyéjének Püspökével, valamint 

Holecz Istvánnal a tárgyalások lefolytatására, a 071/10 és a 071/19 hrsz. 071/20 hrsz. alatti 

ingatlanokat érintő telekalakítási eljárás, az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés (akár egyesített 

telekalakítási eljárás), a cserejogügyletet eredményező okirat aláírására, a kerítéshez szükséges 

ajánlatok bekérésére és valamennyi a szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 



14-Z/2021. (VI.29.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem engedélyezi Baukó 

János közalkalmazott részére a felmentési idő alatt ki nem vett szabadságának 

szabadságmegváltásként történő kifizetését. A szabadságmegváltás kifizetésének fedezetét jelentő 

forrást a fenntartó az intézmény 2022. évi költségvetésében nem biztosítja.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

15/2021. (VII.29.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztaottlaka Községi 

Önkormányzat által egyeztetés céljából megküldött, a határozat mellékletét képező vagyonkezelési 

jogot alapító szerződést megismerte, felhatalmazza Kraller József polgármestert a szükséges további 

egyeztetések lefolytatására.  

 

Felelős: Kraller József polgármester  

  dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: azonnal 

16/2021. (VII.29.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújtott be a 

Külterületi helyi közutak fejlesztésére kiírt, VP6-7.2.1.1-21. kódszámú pályázati felhívásra.  

 

A projekt címe: Medgyesegyháza (hrsz.: 0125, 0137, 0133, 0148/1) külterületi földutak és 

alépítményei szilárd burkolatának kialakítása 

A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: Medgyesegyháza 0125, 0137, 0133, 0148/1. 

hrsz. 

A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Medgyesegyháza 0125, 0137, 0133, 0148/1. 

hrsz. 

A felhívás címe: Külterületi helyi közutak fejlesztése 

A felhívás kódszáma: VP6-7.2.1.1-21 

A projekt összes költsége: 263.901.483 Ft 

Az igényelt támogatás összege: 250.706.409 Ft 

Önerő összege: 13.195.074 Ft 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, kötelezettséget vállal arra 

vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önerő összegét a 

költségvetésében pályázati tartalék terhére elkülöníti és megvalósítás alatt a 2022. évi költségvetés 

terhére biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Dr. Medgyaszai László pénzügyi vezető 

17/2021. (VII.29.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2021. július 30. napján 

kihirdetésre kerülő kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 9/2021. (VII.30.) 

Ök. rendelet 12. §. (1) és (3) bekezdésében foglalt különleges esetet állapítja meg.  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2021. évben valamennyi 

e rendelet szerinti díjra vonatkozó javaslattételi határidőt 2021. augusztus 18. napjában állapítja 

meg.   

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  



 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

   Kraller József polgármester 

18/2021. (VII.29.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta a jegyző 

által - a polgármesterrel egyetértésben - elkészített Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal Cafetéria 

Szabályzatát.   

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

19/2021. (VII.29.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a Medgyesegyházi 

Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának  

 

Hankó Andrásné 

 

címe: 5600 Békéscsaba, Kárpát u. 5. szám alatti lakost választja meg 2021. július 29. napjától 2022. 

május 31. napjáig. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Mitykó Mihály ügyvezető 

Határidő: azonnal 

20/2021. (VII.29.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Medgyesegyházi 

Varázserdő Óvoda és Mini Bölcsőde 2018. január 23-tól rendelkezik Hivatali Kapuval, amelyet 

használ az intézmény, az elektronikus ügyintézés jogszabályban foglalt kötelezettségének eleget tesz 

és a hivatalos elérhetőséget biztosítja. 

A Képviselő-testület további intézkedést nem kíván tenni. Felkéri a pénzügyi csoport vezetőjét, hogy 

a szükséges tájékoztatást és egyéb szükséges intézkedéseket az Állami Számvevőszék felé tegye 

meg. 

 

Felelős: Varga Jánosné óvodavezető  

              Kraller József polgármester  

Határidő: azonnal 

21/2021. (VII.29.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat Helyi 

Esélyegyenlőségi Programjának 2021. évi felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és azt a melléklet 

szerinti tartalommal elfogadja.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

22/2021. (VII.29.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Sportegyesület 

(5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.) támogatási kérelmét megtárgyalta. 

A Képviselő-testület a Medgyesegyháza Sportegyesület (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.) 

részére 3 048 326 Ft összegű visszatérítendő támogatást biztosít a 2021. évi költségvetése civil 

kerete terhére.  

 

A visszatérítendő támogatást Medgyesegyháza Sportegyesület (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 

1.) a támogatási összeg folyósítását követő 90. napig visszafizeti. 



 

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

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Dr. Medgyaszai László pénzügyi vezető 

Határidő: azonnal 

23/2021. (VII.29.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ Szakmai 

Programjának - a határozat mellékletét képező tartalmú – módosításait elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

24/2021. (VII.29.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási igényt kíván benyújtani a 

települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatására kiírt pályázaton,  

 

1380 q barnakőszén vásárlásához. A Képviselő-testület a tüzelőanyag beszerzéséhez 876.300,-Ft. 

összegű önrészt biztosít az önkormányzat 2021. évi költségvetésének szociális előirányzata terhére. 

 

A Képviselő-testület a szociális tüzelőanyag szállításának költségeit, valamint a rászorulókhoz 

történő eljuttatását is vállalja, ellenértéket, ellenszolgáltatást a lakosságtól nem kér.   

 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, valamint a lebonyolításhoz szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Felkéri a jegyzőt a települési támogatás keretében nyújtott ellátásokról szóló helyi rendelet 

aktualizálására és testületi ülés elé terjesztésére a támogatás elbírálása érdekében.      

            

Felelős: Kraller József polgármester 

  dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

  Dr. Medgyaszai László pénzügyi vezető 

  Dancsikné Mile Rita szociális ügyintéző 

Határidő: legkésőbb augusztus 31. napjáig, kizárólag elektronikusan. 

25-Z/2021. (VII.29.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy döntött, hogy a 

0389.V.0520/2021/478 számú ingatlanárverési jegyzőkönyv szerinti árveréssel, az 5666 

Medgyesegyháza, Dózsa György u. 62. szám (451 hrsz.) alatti ingatlan 4/8-ad részét nem kívánja 

megszerezni, előárverezési jogáról visszavonhatatlanul lemond.  

 

Felhatalmazza Kraller József polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

   Kraller József polgármester 

26-Z/2021. (VII.29.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy döntött, hogy Nagy 

János tulajdonát képező 5666 Medgyesegyháza, Sallai u. 25. szám alatti ingatlant tehermentesség 

esetén meg kívánja szerezni.  

 

Felhatalmazza Kraller József polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.  



 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

   Kraller József polgármester 

27-Z/2021.(VII.29.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Nagy Attila települési 

önkormányzati képviselővel szemben nem kíván méltatlansági eljárást kezdeményezni. 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges tájékoztatások megtételére, ide értve a NAV Békés 

Megyei Adóigazgatóság és a Békés Megyei Kormányhivatal tájékoztatását is.  

 

Felelős: Kraller József Polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: azonnal 

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 

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 

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 

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.  

 

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 

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 

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 

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 

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. 

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

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

Dorogi Imre részére 

 

„Medgyesegyházáért emlékérmet” adományoz. 

 

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

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kraller József polgármester 

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

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület részére 

 

„Medgyesegyháza Város Szolgálatáért Díj” címet adományoz. 

 

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

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kraller József polgármester 

 

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

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

Szabó Enikő Szilvia részére 

 

„Medgyesegyháza Város Ifjú Reménysége Díj” címet adományoz. 

 

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

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kraller József polgármester 

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 

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 

 

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 

 

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, 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 

 

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 



 

44/2021. (IX.16.) 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 

 

45/2021. (IX.16.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda 

és Mini Bölcsőde 2020/2021-es nevelési év szakmai beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Varga Jánosné intézményvezető 

Határidő: értelem szerint 

 

46/2021. (IX.16.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Oktatási Bizottság 2021. 

június 29. napjától 2021. július 31. napjáig átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló 

beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

47/2021. (IX.16.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletei szerint elfogadja 

a vízellátási és szennyvíz-szolgáltatási vagyonelemek 2022 - 2036 évre vonatkozó 15 éves gördülő 

fejlesztési tervét, melynek forrása vízellátási és szennyvíz-szolgáltatási vagyonelemek tekintetében 

a bérleti díj.  

 

Egyben megbízza a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft-t azzal, hogy a gördülő fejlesztési tervet a 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz 2021. szeptember 30-ig jóváhagyásra 

nyújtsa be, és a teljes hatósági eljárás alatt az ellátásért felelőst képviselje. A megbízás a gördülő 

fejlesztési terv jóváhagyásáig érvényes. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

  Daróczi László, a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. ügyvezetője 

  Pénzügy 

Határidő: értelem szerint 

 

48/2021. (IX.16.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda 

és Mini Bölcsőde 2021/2022. nevelési évre vonatkozó munkatervében foglaltakkal egyetért. 

 

Felelős: Varga Jánosné intézményvezető 

Határidő: értelem szerint 

 



49/2021. (IX.16.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához csatlakozik. 

Eredményes pályázat esetén a pályázók részére („A” és „B” típusú pályázó esetén is) havi 6 000 Ft 

Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrészt biztosít.  

Felhatalmazza a polgármestert a visszavonhatatlan Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az 

elektronikus adatbázis használatáról szóló irat aláírására, valamint a pályázati kiírás közzétételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: a Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló   
-  irat visszaküldésére: azonnal   

- a pályázat kiírására: a vonatkozó határidő szerint – 2021. október 5.   

 

50/2021. (IX.16.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és a Békés Megyei 

Kormányhivatal törvényességi felhívásának megfelelően a Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.25.) számú önkormányzati 

rendeletét módosítja, és a módosításról a következő rendes képviselőtestületi ülésen döntést hoz. A 2021. 

szeptember 16-i ülést követően ezen intézkedésről tájékoztatja a Békés Megyei Kormányhivatalt. 

Határidő: értelem szerint  

Felelős:   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

 

51/2021. (IX.16.) 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 - Uszoda bérbeadása, óvodások 

vízhez szoktatása” céljából  megkötendő 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 

52/2021. (IX.16.) 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 - Uszoda bérbeadása, úszás” 

céljából  megkötendő 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 

 



53/2021. (IX.16.) 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 

szivacskézilabdázás” céljából  megkötendő 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 

 

54/2021. (IX.16.) 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 taek-won-do 

edzés” céljából  megkötendő 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 

 

55/2021. (IX.16.) 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 labdarúgás” 

céljából  megkötendő 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 

 

56/2021. (IX.16.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Város Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a Gondozási Központ pályázatot 

nyújtson be „A gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés 

támogatása 2021.” címmel kiírt pályázati kiírásra.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Mészárosné Hrubák Mária intézményvezetőt a pályázat 

benyújtására, a további szükséges intézkedések megtételére.  

  

Határidő: 2021.október 1. 

Felelős:   Kraller József- polgármester 

     Mészárosné Hrubák Mária- intézményvezető 



57/2021. (IX.16.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

módosítani kívánja a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodását a határozat 

mellékletét képező tartalommal. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József polgármestert a megállapodás-módosítás aláírására 

és a szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester  

Határidő: azonnal 

 

58/2021. (IX.16.) 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.  

 

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. 09. 21-tól 2027. 08. 31-ig.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

59/2021. (IX.16.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Kávássy Leila Viola 

jegyzőt, hogy az októberi soros képviselő-testületi ülésre készítse el a „Medgyesegyháza 

Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/1993. (XII. 21.) Ök. rendelete a lakások és 

helyiségek bérletéről és elidegenítéséről” felülvizsgálatának előterjesztését, valamint a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzati tulajdonában álló ingatlanok bérletére vonatkozó bérleti 

szerződések módosítására vonatkozó előterjesztést.   

 

Felelős: dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: októberi soros képviselő-testületi ülés 

 

60/2021. (IX.16.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem kívánja a 43-

Z/2021.(VIII.31.) határozat végrehajtását felfüggeszteni és hatályon kívül helyezni. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

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 

 

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. 

 

Felelős:  dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: azonnal 

 

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 

 

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. 

 

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 

 

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. 

 

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 

 

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 

 

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, 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. 

 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 

 

69/2021. (X.26.) Kt. határozat 
 

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

TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00005 kódszámú, „Új ipari terület kialakítása Medgyesegyházán” 

elnevezésű projekt keretén belül megvalósult ipari területeket, a projekt záró fenntartási jelentés 

elfogadása előtt értékesíteni kívánja.  

 

Felhatalmazza Kraller József polgármestert, kérje meg az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyását 

arra vonatkozóan, hogy a TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00005 kódszámú, „Új ipari terület kialakítása 

Medgyesegyházán” elnevezésű projekt keretén belül megvalósult ipari területeket a projekt záró 

projektfenntartási jelentésének elfogadása előtt értékesítésre kerülhessen.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

              pénzügyi vezető 

Határidő: értelem szerint 

 

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 

http://www.medgyesegyhaza.hu/


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 

 

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 

 

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 

 

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 

Temető 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 

 

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.  

 

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 

 

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 

 

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 

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 

 

78-Z/2021. (X.26.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dr. Styaszni Andrea 

5600 Békéscsaba, Wlassics sétány 7. I/3. szám alatti ügyvéd által megküldött Szél Attila 58/10000 

tulajdoni illetőségének értékesítésével, az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos 

jogügyletről szóló döntés meghozatalát elnapolja.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Kávássy Leila Viola jegyzőt, hogy a döntés meghozatalához 

szükséges adatokat, információkat kérje meg Dr. Styaszni Andrea 5600 Békéscsaba, Wlassics sétány 

7. I/3. szám alatti ügyvédtől.  

 

Felelős: Kraller József Polgármester 

  dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

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 

 

80-Z/2021. (X.26.) Kt. határozat 
 

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 

 

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.  

 

82-Z/2021. (XI.30.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójára benyújtott „A” típusú kérelmeket támogatja.  

Támogatásban 10 fő medgyesegyházi lakos felsőoktatásban tanuló pályázót részesít 6.000,- Ft/fő/hó 

összegben a 2021/2022. tanév második illetve a 2022/2023. tanév első félévére.  

  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi hallgatókat részesíti a   „ 

Bursa Hungarica 2022 ” ösztöndíj pályázat támogatásában:  

 
1. Csizmadia Bettina, Medgyesegyháza, Damjanich utca. 43. szám 

2. Dobroczki Tamás Pál, Medgyesegyháza, Virág utca 24. szám 

3. Bogár Johanna, Medgyesegyháza, Vörösmarty utca 17. szám 

4. Tarr Evelin, Medgyesegyháza, Virág utca. 8. szám 

5. Leczkési Fanni, Medgyesegyháza, Kiss Ernő utca 5. szám 

6. Vincze Zsófia, Medgyesegyház, Baross utca 11. szám 

7. Gajdács Nikoletta, Medgyesegyháza, Damjanich utca 10. szám 

8. Isztin Martin, Medgyesegyháza, Jókai Mór utca 20. szám 

9. Szekeres Kata Klaudia, Medgyesegyháza, Hősök utca 31. szám 

10. Abai Éva, Medgyesegyháza, Damjanich utca 49. szám 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kraller József polgármester 

             dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

 

83-Z/2021. (XI.30.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójára benyújtott „B” típusú kérelmet támogatja.  

Támogatásban 2 fő medgyesegyházi lakos tanuló pályázót részesít 6.000,- Ft/fő/hó összegben, 

amennyiben tanulmányait a 2022/2023. tanévben ténylegesen megkezdi. 

 

1. Juhász Enikő Martina, Medgyesegyháza, Hunyadi utca 21. szám 

2. Magyar Balázs, Medgyesegyháza, Dózsa György utca 16. szám 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a „Bursa Hungarica 2022” ösztöndíj pályázat általános 

szerződési feltételei szerint a szükséges intézkedés tegye meg.  



 

Határidő: értelem szerint  

Felelős: Kraller József polgármester 

             dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

 

84/2021. (XII.7.) 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 

 

85/2021. (XII.7.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Önkormányzat 

likviditásának biztosítása érdekében az OTP Bank Nyrt. Dél-Alföldi Régió Békéscsabai 

Igazgatóságától, mint számlavezető pénzintézettől 20.000.000,- Ft összegű folyószámlahitelt vesz 

igénybe a 2022. költségvetési évben. 

 

Folyószámlahitel lejárata: 2022. december 30. 

Rendelkezésre tartás: szerződéskötéstől 2022. december 30. 

Folyószámlahitel törlesztése: fizetési számlára érkező jóváírásokkal, legkésőbb a végső lejárat 

időpontjában. 

 

A folyószámlahitel fedezetére felajánlott biztosítékok: 

 

„Medgyesegyháza Város Önkormányzata visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. 

részére, hogy a Hitel futamideje alatt amennyiben a fizetési számláján a jelen szerződés alapján 

esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, 

úgy annak biztosítása érdekében a folyószámlahitel fennállása alatt a teljes visszafizetéséig a 

központi támogatások elkülönítésére szolgáló álszámlájáról, illetve a helyi adók fogadására szolgáló 

számláiról az Ügyfelet jogszabály alapján mindenkor megillető összegből a szükséges összeget Adós 

Fizetési Számlájáról átvezesse.” 

 

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és a hitel járulékaink megfizetésére 

az előzőekben leírt biztosítékok felajánlásával.  

 

A folyószámlahitel felvétele megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi 

CXCIV. tv 10.§./3/ bekezdésben foglaltaknak. 

 

Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti szerződés aláírására a 

képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Kiss-Kerekes Erika pénzügyi ügyintéző 

Határidő: értelem szerint 

 

86/2021. (XII.7.) Kt. határozat 
 

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

pályázatot kíván benyújtani a TOP PLUSZ 1.2.1-21 kódszámú, „Élhető települések” elnevezésű 



felhívásra az alábbiak szerint:  

 
A) Települési kék infrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások) 84.742.866. Ft + 23.420.574. Ft 

ÁFA összesen 110.163.440. Ft 

 

B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése 126.746.286. Ft + 34.221.497. Ft ÁFA összesen 160.967.783. Ft

    

 

C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések (Helyi közösségi) 

11.811.024. Ft + 3.188.976. Ft ÁFA összesen 15.000.000. Ft 

 

D) Fenntartható közlekedésfejlesztés 83 529 052 Ft + 22.552.844. Ft ÁFA összesen 106.081.896. Ft 

 

E) Hulladékkezelés, kármentesítés 22.047.244. Ft + 5.952.756. Ft ÁFA összesen 28.000.000. Ft. 

 

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

szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

87/2021. (XII.7.) Kt. határozat 
 

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

pályázatot kíván benyújtani a TOP PLUSZ 2.1.1-21 kódszámú, „Önkormányzati épületek 

energetikai korszerűsítése” elnevezésű felhívásra 94.488.189 Ft + 25 511 811 Ft ÁFA, bruttó: 

120.000.000 Ft összegben. 

 

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

szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

88/2021. (XII.7.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2021-2027-es 

programozási időszakra vonatkozó Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP 

Plusz) pályázati felhívásai esetében a Békés Megyei Önkormányzati Hivatallal, mint konzorciumi 

partnerrel kerüljenek a pályázatok benyújtásra. A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal a 

megvalósítás során projektmenedzsmenti feladatokat lát el.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Kraller József polgármestert, hogy a döntésről értesítse ki a 

Békés Megyei Önkormányzat Elnökét, valamint az ügyben szükséges további intézkedések 

megtételére.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

89/2021. (XII.7.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, nyilvános 



könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 6 § alapján a 

Medgyesegyházi Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői munkakör betöltésére kiírt 

pályázat elbírálásához szükséges bizottságba az alábbi tagot delegálja Nagy Attila képviselőt. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kraller József polgármester 

 

90/2021. (XII.7.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a számú változási 

vázrajzokban foglaltakkal egyetért, az abban foglaltakat jóváhagyólag elfogadja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a változási vázrajzok alapján a telekalakítási eljárást, valamint 

az ingatlan-nyilvántartási átvezetésre irányuló eljárást kezdeményezze. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

91-Z/2021. (XII.7.) Kt. határozat 
 

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

Kesjár Ilona, 5666 Medgyesegyháza, Lászlótelep 39. szám alatti lakos részére 2021. december 15. 

napjától határozatlan időtartamra bérbe adja az 1/1 részben önkormányzati tulajdonban álló 5666 

Medgyesegyháza, Dózsa u. 2/C. szám alatti önkormányzati szociális bérlakást. A bérleti 

jogviszonyra a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 18/1993. (XII. 21.) 

önkormányzati rendelet, valamint a lakások és egyéb helyiségek bérletére és elidegenítésére 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései az irányadóak 

azzal, hogy a rendes felmondási idő 30 nap. 

 

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

szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

92-Z/2021. (XII.7.) Kt. határozat 
 

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

Ásós Éva, 5666 Medgyesegyháza, Lászlótelep 22. szám alatti lakos részére 2021. december 15. 

napjától határozatlan időtartamra bérbe adja az 1/1 részben önkormányzati tulajdonban álló 5666 

Medgyesegyháza, Fáy u. 83. szám alatti önkormányzati szociális bérlakást. A bérleti jogviszonyra 

a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 18/1993. (XII. 21.) önkormányzati 

rendelet, valamint a lakások és egyéb helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a rendes 

felmondási idő 30 nap. 

 

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

szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 



93-Z/2021. (XII.7.) Kt. határozat 
 

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

Hrubák Ibolya, 5666 Medgyesegyháza, Lászlótelep 39. szám alatti lakos részére 2021. december 15. 

napjától határozatlan időtartamra bérbe adja az 1/1 részben önkormányzati tulajdonban álló 5666 

Medgyesegyháza, Wesselényi u. 61. szám alatti önkormányzati szociális bérlakást. A bérleti 

jogviszonyra a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 18/1993. (XII. 21.) 

önkormányzati rendelet, valamint a lakások és egyéb helyiségek bérletére és elidegenítésére 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései az irányadóak 

azzal, hogy a rendes felmondási idő 30 nap. 

 

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

szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

94-Z/2021. (XII.7.) Kt. határozat 
 

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

Sáfár Norbert, 5666 Medgyesegyháza, Lászlótelep 35. hrsz. szám alatti lakos részére 2021. december 

15. napjától határozatlan időtartamra bérbe adja az 1/1 részben önkormányzati tulajdonban álló 5666 

Medgyesegyháza, Fáy u. 91. szám alatti önkormányzati szociális bérlakást. A bérleti jogviszonyra 

a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 18/1993. (XII. 21.) önkormányzati 

rendelet, valamint a lakások és egyéb helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a rendes 

felmondási idő 30 nap. 

 

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

szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

95-Z/2021. (XII.7.) Kt. határozat 
 

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

TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00002 kódszámú projekt keretében megépült bérlakások (Fáy u. 83. szám 

1601/17 hrsz., Fáy u. 91. szám 1601/21 hrsz., Wesselényi u. 61. szám 812 hrsz., Dózsa u. 2/C. szám 

510/4 hrsz.) vonatkozásában, a pályázati felhívás 3.2. 48) pontja alapján az Önkormányzat az érintett 

családokkal azzal a feltétellel köt határozatlan idejű lakásbérleti szerződést, hogy a nem 

rendeltetésszerű használat, illetve a 90 napon túli bérleti díj vagy közüzemi tartozás felhalmozása a 

bérleti szerződés felbontását vonhatja maga után. 

  

A rendeltetésszerű használat ellenőrzésére a Képviselő-testület felkéri Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat Gondozási Központját.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

96/2021. (XII.21.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Társaság tulajdonosa a 

Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi Üzleti tervét 28 911 950 

Ft önkormányzati működési támogatással elfogadja. 

A támogatás ütemezése és a végleges támogatási összeg nagysága az Önkormányzat 2022. évi 



költségvetésében kerül meghatározásra.   

 

Felelős: Kraller József polgármester 

               Mitykó Mihály ügyvezető 

Határidő: értelem szerint 

 

97/2021. (XII.21.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Ipari Park Nonprofit 

Kft. (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.) támogatási kérelmét megtárgyalta. 

 

A Képviselő-testület a Medgyesegyházi Ipari Park Nonprofit Kft. (5666 Medgyesegyháza, Kossuth 

tér 1.) részére 967 000 Ft összegű visszatérítendő támogatást, valamint 1 033 000 Ft vissza nem 

térítendő támogatást biztosít a 2021. évi költségvetés terhére.   

 

A visszatérítendő támogatást a Medgyesegyházi Ipari Park Nonprofit Kft. (5666 Medgyesegyháza, 

Kossuth tér 1.) a visszatérítendő támogatási összeget, a folyósítását követő 100. napig visszafizeti. 

 

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

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   pénzügyi csoport 

Határidő: azonnal 

 

98/2021. (XII.21.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Sportegyesület 

(székhely: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth L. tér 1., képviselő: Futaki János, adószám: 19741372-1-

04) támogatási kérelmét megtárgyalta. 

A Képviselő-testület a Medgyesegyháza Sportegyesület számára 1 960 000 Ft összegben rendkívüli 

vissza nem térítendő civil támogatást nyújt a 2022. évi költségvetés civil szervezetek támogatása 

keret terhére.  

 

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

 

Felelős: Kraller József polgármester 

               pénzügyi csoport 

Határidő: azonnal 

 

99/2021. (XII.21.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és támogatja a 2022. évi 

járási startmunka program kérelmének benyújtását 2022. március 1. napjától 2023. február 28. 

napjáig, 47 fő bevonásával, 3 programelem indításával az alábbiak szerint: 20 fő szociális 

programelemben, 13 fő mezőgazdasági programelemben, 14 fő helyi sajátosságokra épülő 

programelemben való foglalkoztatásával. Továbbá a pályázatok pozitív elbírálása esetén a 

Képviselő-testület támogatja az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárások megindítását, 

valamint vállalja a kötelező önerő biztosítását.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

100/2021. (XII.21.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2022. évi startmunka program tervezésére benyújtott 



javaslatot. Felhatalmazza Kraller József polgármestert az ügyben szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

101/2021. (XII.21.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy az 

összességében legelőnyösebb ajánlatot adó Benkő János egyéni vállalkozóval (5931 Nagyszénás, 

Károlyi Mihály u. 26.) kíván szerződést kötni a Medgyesegyháza belterület 38/3 hrsz. belterületi út 

menti fakivágás feladat ellátására.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József polgármestert a szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

102/2021. (XII.21.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendet megtárgyalta és úgy 

határozott, hogy összességében a legelőnyösebb ajánlatot a Kertészek Földje Akciócsoport 

Egyesület (5666 Medgyesegyháza, Gárdonyi utca 21.) adta a TOP PLUSZ 1.2.1-21 kódszámú, 

„Élhető települések” elnevezésű pályázati felhívás előkészítő tevékenység feladat ellátására.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József polgármestert, amennyiben nem igényel 

közbeszerzési eljárás lefolytatását, akkor a feladat ellátására a Kertészek Földje Akciócsoport 

Egyesülettel (5666 Medgyesegyháza, Gárdonyi utca 21.) kösse meg a szerződést. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

103/2021. (XII.21.) Kt. határozat 
 

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

TOP PLUSZ 1.2.1-21 kódszámú, „Élhető települések” elnevezésű pályázat benyújtása konzorciumi 

megállapodás alapján, a konzorciumban résztvevő önkormányzatokkal valósul meg.  

 

A konzorciumi tagok:  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat – konzorcium vezető 

Almáskamarás Község Önkormányzata – konzorciumi tag 

Medgyesbodzás Község Önkormányzata – konzorciumi tag 

Nagykamarás Község Önkormányzata – konzorciumi tag. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József polgármestert a konzorciumi megállapodás 

megkötésére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

104/2021. (XII.21.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy az 

összességében legelőnyösebb ajánlatot adó Kertészek Földje Akciócsoport Egyesülettel (5666 

Medgyesegyháza, Gárdonyi utca 21.) kíván szerződést kötni a TOP Plusz-2.1.1-21 Önkormányzati 



épületek energetikai korszerűsítése felhívás előkészítő tevékenység feladat ellátására.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József polgármestert a szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

105/2021. (XII.21.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/A. §-ban foglaltak alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az 

épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva úgy dönt, hogy - abban az esetben, ha a TOP PLUSZ 1.2.1 

Élhető települések felhívás keretében benyújtásra kerülő projektben elszámolható: 

 

1. Nyertes pályázat esetén Medgyesegyháza Város Integrált Településfejlesztési 

Stratégiájának (ITS) felülvizsgálatát el kívánja végeztetni  

2. az ITS-hez szükséges Megalapozó Vizsgálat – ITS szempontjából releváns részeinek – 

felülvizsgálatát el kívánja végezni 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Kraller József polgármestert a tervezési és partnerségi 

egyeztetési feladatok elvégzéséhez az ITS-tervezés beszerzési tenderének meghívásos eljárásának 

keretében való megindítására abban az esetben, ha az ITS szakmai megvalósításhoz kapcsolódó 

egyéb költség költségkategóriában tervezhető, számolható el 

4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a döntéssel kapcsolatos településfejlesztési és 

településrendezési feladatok ellátására, ezen belül kiemelten a tervezet egyeztetésének 

végrehajtására. 

  

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

106/2021. (XII.21.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta úgy dönt, hogy 

 

1.   Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ (5666 Medgyesegyháza, Luther 

utca 1.) intézményvezetői beosztás ellátására 2022. március 1. napjától 2025. február 28. napjáig 3 

évre terjedő határozott időre szóló pályázatot ír ki a melléklet szerinti tartalommal, 

 

2. felkéri a jegyzőt, hogy a melléklet szerinti pályázat közzétételéről a hatályos jogszabályoknak 

megfelelően gondoskodjon, 

 

3. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ intézményvezetői beosztás 

pályázatainak véleményezésére 

1. dr. Kávássy Leila Viola jegyző  

2. Nagy Attila Szociális és Oktatási Bizottság elnöke 

3. Szakmai érdekképviseleti szövetség illetve egyesületi képviselő illetékes szakmai képviselő 

tagja  

alakítja meg a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése szerinti véleményező bizottságot, 

 

Medgyesegyháza Önkormányzat Képviselő testülete, mint a munkáltatói jog gyakorlója megbízza a 

jelenlegi intézményvezetőt. 2022. március 1-ig.  

 

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

Határidő: a pályázati kiírás szerint 

 



107/2021. (XII.21.) Kt. határozat 
 

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

Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt.-vel a 2021. február 26. napján, közétkeztetési feladatok ellátására 

megkötött vállalkozási szerződést 2023. február 28. napjáig meg kívánja hosszabbítani.  

 

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 

 

108/2021. (XII.21.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00002 

azonosító számú Lászlótelep szegregátum felszámolása Medgyesegyházán elnevezésű projekt 

Medgyesegyháza-Bánkút, Petőfi u. 44. Hrsz.: 1859 ingatlan vonatkozásában tudomásul veszi, hogy 

a projekt megvalósításához szükséges további műszaki tervek, költségvetés elkészítése, újabb 

közbeszerzési eljárás lefolytatása.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Kraller József polgármestert, hogy a szükséges tervek 

elkészítéséhez tervező szakember, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolításához közbeszerzési 

szakértő beszerzési eljárását lefolytassa, és az összességében legkedvezőbb ajánlatot adóval a 

szerződést megkösse.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

109/2021. (XII.21.) Kt. határozat 
 

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

2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig 1 fővel megnöveli a Medgyesegyházi 

Varázserdő Óvoda és Bölcsőde intézménynél a munkavállalói létszámot, annak érdekében, hogy 1 

fő megváltozott munkaképességű munkavállalót alkalmazzon napi 4 órás munkaidőben. 

 

A képviselő-testület felkéri a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

foglalkoztatással kapcsolatban felmerülő költségek kerüljenek beépítésre a 2022. évi rendes 

költségvetésbe. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

               Pénzügyi csoport 

Határidő: értelem szerint 

 

110/2021. (XII.21.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és akként döntött, hogy 

hozzájárulását adja a Medgyesegyházi Sportegyesületnek ahhoz, hogy a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Medgyesegyháza Belterület 211/5 hrsz. alatti „kivett 

sporttelep” megnevezésű ingatlan felújítására a Magyar Falu pályázati kiírásban pályázatot nyújtson 

be. Felhatalmazza Kraller József polgármestert valamennyi szükséges intézkedések megtételére, 

ideértve a használati szerződések megkötését, valamint az egyéb nyilatkozatok megtételét. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

              dr. Kávássy Leila Viola jegyző 



Határidő: értelem szerint 

 

111-Z/2021. (XII.21.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és akként döntött, hogy 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ Intézményvezetője javaslatát elfogadja 

és hozzájárul, hogy a Gyulai Törvényszék előtt Botyánszki Anita felperes által indított 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ, mint alperes elleni 7. M. 70. 147. 

2021. számon folyamatban lévő perben a peres képviseletre dr. Kávássy Leila Violát, a 

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét bízza meg. Felhatalmazza az intézményvezetőt 

valamennyi szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

               dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

              Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

Határidő: értelem szerint 

 
 


