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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. október 25. napi ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 

 

 

100-Z/2022. (VI.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete munkavállaló tovább 

foglalkoztatásához a Gondozási Központ idősek nappali ellátása szolgáltatásában 0,5 új 

álláshelyet engedélyez, és az álláshely betöltésének várható 511.191,- Ft költségét az 

intézmény 2022. évi költségvetésében kiegészítő finanszírozásként biztosítja, - amennyiben 

szükséges. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kraller József polgármester 

    Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

 

A kiegészítő finanszírozást nem volt szükséges biztosítani.  

 

117/2022. (VIII.26.) Kt. határozat 
 

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

munkavállalói állományt további két álláshellyel kibővíti, amelyhez kapcsolódó személyi 

kiadásokat a 2022. évi költségvetés terhére biztosítja.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kraller József polgármester 

              dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

 

Az álláshelyek feltöltésre kerültek.  

 

118/2022. (VIII.26.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1/1 arányban 

tulajdonát képező 0148/1 helyrajzi szám alatti külterületi kivett saját használatú út 

megnevezésű ingatlan vonatkozásában a tulajdonosi hozzájárulását megadja. 

 

Felhatalmazza a Polgármester Urat, hogy a – határozati javaslat mellékletét képező - 

tulajdonosi hozzájáruló megállapodást aláírja az Euronergy Lambda Kft.-vel. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kraller József polgármester 

  dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

 

A tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírásra került.  
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119/2022. (VIII.26.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1/1 arányban 

tulajdonát képező 0148/1 helyrajzi szám alatti külterületi kivett saját használatú út 

megnevezésű ingatlan vonatkozásában a tulajdonosi hozzájárulását megadja. 

 

Felhatalmazza a Polgármester Urat, hogy a – határozati javaslat mellékletét képező - 

tulajdonosi hozzájáruló megállapodást aláírja az Euronergy Anthe Kft.-vel. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kraller József polgármester 

  dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

 

A tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírásra került.  

 

120/2022. (VIII.26.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1/1 arányban 

tulajdonát képező 0148/1 helyrajzi szám alatti külterületi kivett saját használatú út 

megnevezésű ingatlan vonatkozásában a tulajdonosi hozzájárulását megadja. 

 

Felhatalmazza a Polgármester Urat, hogy a – határozati javaslat mellékletét képező - 

tulajdonosi hozzájáruló megállapodást aláírja az Euronergy Tarvos Kft.-vel. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kraller József polgármester 

  dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

 

A tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírásra került.  

 

124/2022. (IX.15.) 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, 



3 

 

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. november 1. naptól 2027. november 1. 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. október 15. 

Pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 30.  

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:  
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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: értelemszerűen 

Felelős: Kraller József polgármester 

 

A pályázat elbírálása a mai ülés napirendjei között szerepel.  

 

125/2022. (IX.15.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2022. október 16. 

napjától 2022. október 31. 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. 

október 16. napjától 2022. október 31. napjáig havi bruttó 100 000 Ft összegben állapítja meg. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

              Pénzügyi csoport 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel.  

 

128/2022. (IX.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló 

beszámolót a határozat melléklete* szerint elfogadja.  

* A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel. 

 

Felelős:  dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel.  

 

129/2022. (IX.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. I. félévi 

gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja az előterjesztett tájékoztató táblák alapján. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Kraller József polgármester 

 

További intézkedést nem igényel.  

 

http://www.medgyesegyhaza.hu/
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130/2022. (IX.27.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Varázserdő 

Óvoda és Mini Bölcsőde 2021/2022-es nevelési év szakmai beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Varga Jánosné intézményvezető 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel.  

 

131/2022. (IX.27.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Varázserdő 

Óvoda és Mini Bölcsőde 2022/2023. nevelési évre vonatkozó munkatervében foglaltakkal 

egyetért. 

 

Felelős: Varga Jánosné intézményvezető 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel.  

 

132/2022. (IX.27.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Oktatási Bizottság 

2022. június 01. napjától 2022. augusztus 31. napjáig átruházott hatáskörben hozott 

döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.  

  

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel.  

 

135/2022. (IX.27.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletei szerint 

elfogadja Medgyesegyháza és Bánkút települések vízellátási és szennyvíz-szolgáltatási 

vagyonelemek 2023 - 2037 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 2022. 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, 

  Pénzügyi vezető, 

Határidő: értelem szerint 

 

Határidőben benyújtásra került.  
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137/2022. (IX.27.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy az UT720-1/2021 munkaszámú, VP6-7.2.1.1-21 azonosítószámú „Külterületi hely 

közutak fejlesztése” című pályázat Pusztaottlaka – Medgyesegyháza közötti külterületi út 

építése című tervdokumentációhoz a tulajdonosi hozzájárulást, útkezelői hozzájárulást és 

csapadékvíz üzemeltetői nyilatkozatot megadja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József polgármestert az ügyben szükséges további 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A hozzájárulás megküldésre került.  

 

 

144/2022. (IX.27.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 111/2022. 

(VIII.15.) határozatát hatályon kívül helyezi.  

 

Felelős: dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel.  

 

145/2022. (X.11.) 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.  

 

 

146/2022. (X.11.) 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 
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induló), valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 

19.) Korm. rendelet 20. §-a szerint. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kraller József polgármester 

 

További intézkedést nem igényel.  

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló 

beszámolót a határozat melléklete* szerint elfogadja.  

* A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel. 

 

Felelős:  dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Medgyesegyháza, 2022. október 19. 

 

 

 

                          

             dr. Kávássy Leila Viola s.k. 

                     jegyző 

 


