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II-1 

Készítette: dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

  

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2022. szeptember 27. napi ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 

 

79/2022. (V.30.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2022. 

évben meg kívánja szervezni az általános iskoláskorú gyermekek nyári gyermekfelügyeletét.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Kraller József polgármestert és dr. Kávássy Leila Viola 

jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kraller József polgármester 

              dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

 

A nyári gyermekfelügyelet biztosítva volt.  

 

80/2022. (V.30.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási igényt kíván 

benyújtani a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatására kiírt pályázaton, 1416 q barnakőszén vásárlásához. A Képviselő-

testület a tüzelőanyag beszerzéséhez 708.000 -Ft. összegű önrészt biztosít az önkormányzat 

2022. 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 

  Öcel-Balog Debóra Bettina pályázati referens 

Határidő: legkésőbb augusztus 31. napjáig, kizárólag elektronikusan. 

 

A döntés hatályon kívül lett helyezve, mivel az önerő összege megemelkedett.  

 

81/2022. (V.30.) Kt. határozat 
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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Külterületi úthálózat 

fejlesztése, burkolatépítés” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és a 

közbeszerzési dokumentumok tartalmát jóváhagyja.  

Felhatalmazza a Polgármestert az eljárás megindításához szükséges dokumentumok 

döntéshozó képviseletében történő aláírására. 

Felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési 

dokumentumok Elektronikus Közbeszerzési Rendszerbe történő feltöltése iránt, figyelemmel 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. Kbt. 112.§-a szerinti Nyílt (hirdetménnyel 

induló), valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 

19.) Korm. rendelet 20. §-a szerint. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kraller József polgármester 

 

A lefolytatott közbeszerzési eljárást a Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-

testület eredménytelenné nyilvánította, új eljárás kiírására került sor.  

 

89/2022. (VI.8.)Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és tudomásul veszi a 

TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00016 kódszámú, „Mini bölcsőde kialakítása Medgyesegyházán” 

elnevezésű projekt „Mini bölcsőde kialakítása” tárgyú ajánlat vonatkozásában lefolytatott 

közbeszerzési eljárás eredményét. Ajánlatkérő a lefolytatott eljárást eredményesnek 

nyilvánítja. 

A Képviselő-testület az alábbi ajánlatokat nyilvánítja érvényesnek:  

 

- az Országos Karbantartó és Építőipari Szolgáltató Kft. által benyújtott ajánlat. 

 

- a Csaba-Komplex Építőipari Szolgáltató, és Kereskedelmi Kft. által benyújtott 

ajánlat. 

 

A Képviselő-testület az alábbi ajánlatokat nyilvánítja érvénytelennek:  

 

- a BÓLEM Építőipari Kft. által benyújtott ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) 

pontja, különös tekintettel a Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja alapján tekintettel arra, hogy 

ajánlattevő ajánlata egyéb módon nem felel meg az eljárást megindító felhívásban és a 

közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 

feltételeknek. 

 

- a TÖMB 2002 Szolgáltató Kft. által benyújtott ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) 

bekezdés e) pontja alapján tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlata egyéb módon nem 

felel meg az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, 

valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

A képviselő-testület név szerinti szavazással úgy döntött, hogy a fenti projekt vonatkozásában 

– az előterjesztés mellékletét képező Bírálati jegyzőkönyv és Döntési javaslat alapján – a 

kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés aláírásra kerüljön az eljárás nyertesével, az 

Országos Karbantartó és Építőipari Szolgáltató Kft.-vel (5830 Battonya, Kossuth Lajos 

u. 40.) nettó 98 070 000,- Ft ajánlati árral. Többlet jótállási időtartam: 24 hónap. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József polgármestert a vállalkozási szerződés 

aláírására és az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 
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Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésre került, a kivitelezés elkezdődött.  

 

90/2022. (VI.8.)Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Dr. Hargel 

Ahmad gyermekorvos jogosult a címzetes főorvosi cím használatára. Felhatalmazza a 

polgármestert, intézkedjen a címzetes főorvosi címet tanúsító oklevél elkészítéséről és 

átadásáról.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József- polgármester 

 

Semmelweis Nap alkalmából a Doktor úrnak az oklevél átadásra került.  

 

93/2022. (VI.27.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Oktatási Bizottság 

2022. március 01. napjától 2022. május 31. napjáig átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

szóló beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel.  

 

95/2022. (VI.27.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 104 303 Ft 

összegű intézményi térítési díj hátralék behajtására, annak magas behajtási költsége miatt nem 

kíván intézkedéseket tenni, azt leírja.   

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

 

További intézkedést nem igényel.  

 

96/2022. (VI.27.) 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; 
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- 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 

foglalkoztatásban 2022. szeptember 1. naptól 2027. augusztus 30. napjáig (öt éves 

időtartamra) kerül 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: 2022. augusztus 1.  

 

Pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 15. 
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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 

          

Pályázat nem érkezett.  

97/2022. (VI.27.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2022. július 1. 

napjától 2022. október 15. napjáig Zipperer Viktort megbízza 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 2022. 

július 1. napjától 2022. október 15. napjáig havi bruttó 100 000 Ft összegben állapítja meg. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

              Pénzügyi csoport 

Határidő: azonnal 

 

A kinevezés módosítása megtörtént.  

 

99-Z/2022. (VI.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete akként dönt, hogy Varga Ildikó 

kérelmének helyt ad, és a meg nem fizetett étkezési térítési díj összegét, mely 17.255.- Ft 

méltányosságból elengedi. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

 

További intézkedést nem igényel.  

http://www.medgyesegyhaza.hu/
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101-Z/2022. (VIII.3.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Ajánlatkérő úgy dönt, hogy 

a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” tárgyú ajánlat 

vonatkozásában lefolytatott közbeszerzési eljárást a Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján, 

eredménytelenné nyilvánítja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József polgármester 

 

További intézkedést nem igényel.  

 

102/2022. (VIII.3.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Külterületi úthálózat 

fejlesztése, burkolatépítés” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és a 

közbeszerzési dokumentumok tartalmát jóváhagyja.  

Felhatalmazza a Polgármestert az eljárás megindításához szükséges dokumentumok 

döntéshozó képviseletében történő aláírására. 

Felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési 

dokumentumok Elektronikus Közbeszerzési Rendszerbe történő feltöltése iránt, figyelemmel 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. Kbt. 112.§-a szerinti Nyílt (hirdetménnyel 

induló), valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 

19.) Korm. rendelet 20. §-a szerint. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kraller József polgármester 

 

Új eljárás kiírására került sor.  

 

103/2022. (VIII.3.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 5666 

Medgyesegyháza Belterület 609/A/1 hrsz. alatti, a 609/A/2  hrsz. alatti, valamint a 609/A/3 

hrsz. alatti ingatlanokat meg kívánja vásárolni, a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió „Új 

Esély Központ” elnevezésű szervezete által megvalósítani kívánt nappali ellátás biztosítása 

céljából, 5 000 000 Ft, azaz öt millió forint vételárért, a 2022. évi költségvetés terhére.   

 

Felhatalmazza a Polgármestert, valamennyi intézkedés megtételére a szerződés aláírására.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kraller József polgármester 

              dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

 

Az ingatlan vásárlás megtörtént.  

 

104/2022. (VIII.15.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

tudomásul veszi, hogy a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Mini Bölcsőde bánkúti 

óvodában a gyermekek felügyeletét egy fő óvodapedagóguson felül, 2 fő, a nevelő-oktató 

munkát közvetlen segítő munkakörben foglalkoztatott személy lássa el, azzal, - a megfelelő 
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törvényi rendelkezés esetén - hogy ez utóbbi két álláshely közfoglalkoztatotti jogviszonyban 

lévő személlyel is feltölthető. 

 

Felelős: Varga Jánosné intézményvezető  

              Kraller József polgármester  

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel.  

 

105/2022. (VIII.15.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

tudomásul veszi, hogy a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Mini Bölcsőde 

medgyesegyházi óvodában a gyermekek felügyeletét 8 fő óvodapedagóguson felül, 2 fő, a 

nevelő-oktató munkát közvetlen segítő munkakörben foglalkoztatott személy lássa el azzal, - 

a megfelelő törvényi rendelkezés esetén - hogy ez utóbbi két álláshely közfoglalkoztatotti 

jogviszonyban lévő személlyel is feltölthető. 

 

Felelős: Varga Jánosné intézményvezető  

              Kraller József polgármester  

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel.  

 

106/2022. (VIII.15.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a vagyonkezelés 

megszüntetéséről, valamint a működtetés megszünetéséről szóló szerződést, és úgy határozott, 

hogy tárgyalásokat szükséges kezdeményezni a Békéscsabai Tankerületi Központ vezetőjével 

(székhelye: 5600 Békéscsaba Kiss E. u. 3., képviseli: Bánki András tankerületi központ 

igazgató) a vagyonkezelő és tulajdonos számára is kedvező szerződéses feltételek kialakítása 

érdekében. Ennek eredményeképpen felhatalmazza a Polgármestert, a Szociális és Oktatási 

Bizottság elnökét, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, hogy mind a két szerződés 

vonatkozásában a személyes egyeztetéseket folytassa le.  

 

Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy szükség esetén jogi, illetve vagyonkezelési/ 

államháztartási szakértelemmel rendelkező szakembert vonjon be a tárgyalásokba a felek 

érdekeinek előmozdítása érdekében.  

 

Ezen felül a tankerület által megküldött valamennyi szerződésben felsorolt melléklet, az 

építmények tűzvédelmi használati előírásainak megfelelő teljes dokumentáció, (tűzvédelmi 

terv, villámvédelmi és érintésvédelmi terv, stb.) biztosítási kötvények, és egyéb biztosítási 

iratok (ingó, ingatlan stb.) kerüljön Medgyesegyháza Városi Önkormányzatnak megküldésre. 

A szerződéskötést megelőzően.  

 

Határidő: 2022. augusztus 22.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József polgármester 

              dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

 

A Tankerülettel az egyeztetés 2022. szeptember 22. napján megtörtént.  
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107/2022. (VIII.15.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Schéner Mihály 

Általános Iskola vonatkozásában a vagyonkezelés megszüntetéséről szóló szerződést, és úgy 

határozott, hogy elfogadja a határozat mellékletét képező megállapodást. 

 

Felhatalmazza Kraller József polgármestert e megállapodás aláírására, és a szükséges további 

intézkedések megtételére. 

 

Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 126. hrsz. ingatlanon található további 

két  létesítmény vagyonkezelési jogának/használatának rendezésére kezdeményezzen 

tárgyalást, szükség esetén jogi illetve vagyonkezelési államháztartási szakértelemmel 

rendelkező szakember vonjon be a tárgyalásokba a felek érdekeinek előmozdítása érdekében.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József polgármester 

              dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

 

A Tankerülettel az egyeztetés 2022. szeptember 22. napján megtörtént.  

 

108/2022. (VIII.15.) 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 E. u. 3., képviseli: Bánki 

András tankerületi központ igazgató) között létrejött, a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények állami működtetésbe vételével 

összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz 

kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről szóló megállapodás 

megszüntetéséről szóló megállapodást azzal a megjegyzéssel, hogy a Luther utca 7. szám 

szöveg helyébe a Luther utca 5. szám kerüljön. 

 

Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 126. hrsz. ingatlanon található további 

két  létesítmény működtetési jogának/használatának rendezésére kezdeményezzen tárgyalást, 

szükség esetén jogi illetve vagyonkezelési államháztartási szakértelemmel rendelkező 

szakember vonjon be a tárgyalásokba a felek érdekeinek előmozdítása érdekében.  

 

Felhatalmazza Kraller József polgármestert a Működtetési megállapodás megszüntetéséről 

szóló megállapodás aláírására, és a szükséges további intézkedések megtételére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József polgármester 

              dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

 

A Tankerülettel az egyeztetés 2022. szeptember 22. napján megtörtént.  

 

 

109/2022. (VIII.15.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

felhatalmazza Kraller József polgármestert, a határozat mellékletét képező szerződés 

megkötésére az Integrált Településfejlesztési Stratégia készítéséhez kapcsolódó települési 

önkormányzati főépítészi feladatok ellátására.  
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A Képviselő-testület a szükséges összeget a 2022. évi költségvetése terhére biztosítja.   

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

 

A szerződés megkötésre került.  

 

110/2022. (VIII.15.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási igényt kíván 

benyújtani a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatására kiírt pályázaton, 1416 q barnakőszén vásárlásához. A Képviselő-

testület a tüzelőanyag beszerzéséhez 899.160 -Ft. összegű önrészt biztosít az önkormányzat 

2022. 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 

  Öcel-Balog Debóra Bettina pályázati referens 

Határidő: legkésőbb augusztus 31. napjáig, kizárólag elektronikusan. 

 

A pályázat benyújtásra került.  

 

111/2022. (VIII.15.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 80/2022. 

(V.30.) Kt. határozatát hatályon kívül helyezi.  

 

Felelős: dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel.  

 

 

 

112/2022. (VIII.15.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy pályázatot kíván benyújtani a TOP PLUSZ 3.3.2-21 kódszámú, „Helyi egészségügyi és 

szociális infrastruktúra fejlesztése” elnevezésű felhívás D) főtevékenységére 70 646 282 Ft + 

19 074 496 Ft ÁFA, bruttó: 89 720 778 Ft összegben. 
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az idősek nappali ellátása fejlesztéshez kapcsolódóan 

férőhelybővítés keretében vállalja demens személy ellátását. 

 

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

ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A pályázat benyújtásra került.  

 

114-Z/2022. (VIII.15.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint fenntartó a 

Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Mini Bölcsőde Szakmai Programjában meghatározott 

eljárásrend szerint a 2022/2023-as nevelési évre az alábbi gyermekek felvételét javasolja az 

intézménybe:  

 

1. Polgárdi Botond anyja neve: Vaczkó Bernadett  Medgyesegyháza, Gárdonyi u. 27/a 

2. Szigetvári Zente anyja neve: Bánfi Brigitta         Medgyesegyháza, Arany J. u. 31.sz. 

3. Major Kata         anyja neve: Sin Rozália            Medgyesegyháza, Rákóczi u. 9/a 

4. Kovács István     anyja neve: Kócsi Gyöngyi      Medgyesegyháza, Petőfi S. u. 41.sz. 

5. Faragó Léna Hanna  anyja neve: Unyatyinszki Mária   Medgyesegyháza, Arany J. u. 

2.sz. 

6. Laczó Máté Mátyás anyja neve: Molnár Éva      Medgyesegyháza, Tanya 35.sz. 

 

Felelős: Varga Jánosné intézményvezető  

              Kraller József polgármester  

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel.  

 

115/2022. (VIII.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  a vksztv 5. h § -

ban foglaltak alapján a Gyulai Közüzemi Szolgáltató sajátosságaira tekintettel a 

rendelkezésére álló információk alapján jelenleg nem tudja kinyilvánítani azon szándékát, 

miszerint az önkormányzatot terhelő viziközmű szolgáltatás biztosítás vonatkozásában 

fennálló ellátási kötelezettségének a magyar államra történő átruházására irányuló integrációs 

programban részt kíván venni. Ezen szándék kinyilvánításához szükséges legalább elégséges 

információval nem rendelkezik.   

 

Felelős: Kraller József polgármester  

Határidő: azonnal és folyamatos. 

 

További intézkedést nem igényel.  

 

 

116/2022. (VIII.26.) Kt. határozat 
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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 106/2022. 

(VIII.15.) Kt. határozatát, a 107/2022. (VIII.15.) Kt. határozatát, valamint a 108/2022. 

(VIII.15.) Kt. határozatát hatályában fenntartja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József polgármester 

              dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

 

További intézkedést nem igényel.  

 

121/2022. (IX.15.) Kt. határozat 
 

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

Békés Megyei Kormányhivatal előtt nyilvántartott, Medgyesegyháza Belterület 126 hrsz. és 

152 hrsz. kivett általános iskola, intézményi terület megnevezésű, 1/1 tulajdoni illetőségben, 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanra vonatkozó  

vagyonkezelési szerződést a 2022. augusztus 22. napján aláírt Megállapodás 4 ) pontjában 

deklarált rendelkezések alapján, azaz a megfelelő átadás-átvételi eljárást követően, a 

megfelelő, és az Önkormányzat által elfogadott, az értéknövelő használat igazolását, valamint 

a karbantartási, valamint egyéb állagmegóvási kötelezettség teljesítését követően kívánja 

kizárólag közös megegyezéssel megszüntetni, azzal, hogy e két kikötés jogszabályban foglalt 

és konjuktívan alátámasztott kötelezettség, amelyek teljesítésére a Békéscsabai Tankerületi 

Központ, mint költségvetési szerv figyelemmel a Nvt. 7. § valamint 11. § (8) bekezdésében 

foglalt kötelezettségekre - köteles. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések – ide értve a 116/2022. (VIII.26.) Kt. 

határozatában foglaltakat is – megtételére, valamint a vagyonkezelési szerződés 

megszüntetéséig terjedő időszakra az Uszoda valamint a Sportcsarnok oktatási-nevelési 

célokat szolgáló, jogszerű használatának rendezésére a Schéner Mihály Evangélikus Általános 

Iskola, valamint a Civil szervezetek részére. 

 

Felelős: Kraller József Polgármester 

             dr. Kávássy Leila Viola Jegyző 

             Nagy Attila települési képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság Elnöke 

             Futaki János települési képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke 

Határidő: értelem szerint 

 

A Tankerülettel az egyeztetés 2022. szeptember 22. napján megtörtént.  

 

122/2022. (IX.15.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a vagyonhasználati 

szerződést, és úgy határozott, hogy elfogadja a határozat mellékletét képező, a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és a Magyar Evangélikus Egyház (székhelye: 1085 

Budapest, Üllői út 24., képviseli: Krámer György országos irodaigazgató) között létrejött 

vagyonhasználati szerződést azzal a megjegyzéssel, hogy a Luther utca 7. szám szöveg 

helyébe a Luther utca 5. szám kerüljön.  

 

Felhatalmazza Kraller József polgármestert a Vagyonhasználati szerződés aláírására, és a 

szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József polgármester 
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              dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

 

A vagyonhasználati szerződés aláírása megtörtént.  

 

126/2022. (IX.15.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. 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 – 2022. szeptember 30. 

 

A csatlakozási szándék benyújtása megtörtént.  

 

127-Z/2022. (IX.15.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Jaskó Zsolt 5666 

Medgyesegyháza, Sport u. 13. szám alatti lakos részére költségelven bérbe adja, az 5666 

Medgyesegyháza, Dózsa Gy. u. 3/2 szám alatti önkormányzati bérlakást határozott időre, a 

bérlőkijelölési joggal rendelkező ingatlanra vonatkozó bérlő kijelöléséig, de legkésőbb 2023. 

február 28. napjáig.  

 

Felhatalmazza a Polgármester a kérelmezővel a lakásbérleti szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

A kérelmező kiértesítése megtörtént.  

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló 

beszámolót a határozat melléklete* szerint elfogadja.  

* A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel. 

 

Felelős:  dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Medgyesegyháza, 2022. szeptember 22.  

 

 

                          

             dr. Kávássy Leila Viola s.k. 

                     jegyző 

 


