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II-1 

Készítette: dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

  

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. november 29. napján tartandó ülésére 
 

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 

 

136/2022. (IX.27.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy az UT757-3/2022 tervszámú, „TOP Plusz-1.2.1-21 azonosító szám „Élhető települések” 

című pályázat Medgyesegyháza, Hősök utca kerékpárforgalmi létesítmények építése és 

csapadékvíz elvezetés kialakítása” című összevont engedélyezési és kiviteli 

tervdokumentációhoz a csapadékvíz üzemeltetői nyilatkozatot megadja és az ehhez 

kapcsolódó csapadékvíz befogadásához hozzájárul. 

 

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

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel.  

 

143/2022. (IX.27.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatást nyert a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására 

kiírt pályázaton, 929 q barnakőszén vásárlásához, 2 949 575 Ft összegben nyert támogatást.  

 

A Képviselő-testület a tüzelőanyag beszerzéséhez 2 359 660 Ft összegű önrészt biztosít az 

önkormányzat 2022. évi költségvetésének szociális előirányzata, valamint a 2022. évi 

költségvetés tartalékkerete 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 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: értelem szerint 

 

A döntés hatályon kívül lett helyezve.  
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147/2022. (X.11.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete akként dönt, hogy Békéscsabai 

Tankerületi Központ (székhelye: 5600 Békéscsaba Kiss E. u. 3., képviseli: Bánki András 

tankerületi központ igazgató) az 5666 Medgyesegyháza, Luther u. 5. szám alatti Uszoda és 

Sportcsarnok tulajdonosi üzemeltetéséhez szükséges valamennyi dokumentum eredeti 

példányát – ideértve a már csatolt 2021. szeptember 27. napján kelt „Tornaterem oldalfal 

süllyedésének érékelése” tárgyú tervezői nyilatkozatot megalapozó méréseket, jegyzőkönyvet, 

valamint tervezői megállapítást alátámasztó egyéb dokumentumot - bocsássa a Tulajdonos 

Képviselő-testület rendelkezésére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József polgármester 

 

A dokumentumokat megkértük, azonban még nem kaptuk meg.  

 

148/2022. (X.25.) 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.  

 

149/2022. (X.25.) Kt. határozat 

 

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

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár jelenlegi 

intézményvezetőjét, hogy döntse el, hogy más munkakörben foglalkoztatni kívánja-e Fajó 

Attila pályázót.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Holecz Andrásné humánpolitikai ügyintéző 

  Zipperer Viktor mb. intézményvezető 

 

Visszalépett a pályázó, további intézkedést nem igényel.  

 

150/2022. (X.25.) Kt. határozat 
 

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

1. napjától 2023. március 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. 

november 1. napjától 2023. március 31. napjáig havi bruttó 100 000 Ft összegben állapítja 

meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József polgármester 



3 

 

  Holecz Andrásné humánpolitikai ügyintéző 

 

A kinevezés módosítása megtörtént.  

 

151/2022. (X.25.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelembe véve a bizottság 

véleményét - úgy dönt, hogy a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és 

Könyvtár intézményvezetői munkakör betöltésére beérkezett pályázatot érvényesnek 

nyilvánítja, azonban Fajó Attila nem felel meg a pályázati kiírásban közzé tett feltételeknek, 

ezért nem köt vele munkaszerződést az intézményvezetői munkakör betöltésére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József polgármester 

  Holecz Andrásné humánpolitikai ügyintéző 

 

További intézkedést nem igényel.  

 

153/2022. (X.25.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi 

Sportegyesület Íjász Szakosztály kérelmét megtárgyalta, és úgy dönt, hogy a 2022. október 

30. napján megrendezésre kerülő „Töklövölde” ingyenes családi sportrendezvényre, a 

résztvevők utaztatására ingyenesen biztosítja az Önkormányzat tulajdonában lévő kisbuszt 

15.00-19.00 óra közötti időben.  

 

Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kraller József polgármester 

 

További intézkedést nem igényel.  

 

 

156/2022. (X.25.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy az Euroenergy Lambda Kft. (2900 Komárom, Fuvaros köz 1.) kérelmező részére a 

0148/1 helyrajzi számú útra vonatkozóan a közútkezelői hozzájárulást megadja, a 

Medgyesegyháza, 0158/35 hrsz.-on, 4970 kVA-es Napelemes Kiserőmű használatbavételi 

engedély kiadásához.  

 

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

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel.  
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157/2022. (X.25.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy 

Juhász Vivien egyéni vállalkozó (székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Fáy u. 2/b., adószáma: 

55355623-1-24) kérését elfogadva a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és Juhász Vivien 

egyéni vállalkozó (székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Fáy u. 2/b., adószáma: 55355623-1-24) 

között 2021. december 1-jén határozatlan időtartamra, a Medgyesegyháza Kossuth tér 22. 

szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan bérletének tárgyában létrejött szerződést, 2022. 

november 1-jei hatállyal közös megegyezéssel megszünteti azzal a kitétellel, hogy az ott 

beruházott javakról lemondó nyilatkozatot tesz.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megszüntetése iránt 

intézkedjen.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kraller József polgármester 

              dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

 

További intézkedést nem igényel. A szerződés megszüntetésre került.  

 

 

158/2022. (X.25.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hozzájárul a „Medgyesegyháza” településnév „A Medgyesegyházi és Csanádapácai 

Evangélikusokért Alapítvány” megalapítani kívánt alapítvány cégnevében történő 

használatához. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Kraller József polgármestert a kérelmező jelen döntésről 

szóló kiértesítésére és az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel.  

 

162-Z/2022. (X.25.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 145/2022. 

(X.11.) Kt. valamint a 146/2022. (X.11.) Kt. határozatát hatályon kívül helyezi.  

 

Felelős: dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel.  

 

163-Z/2022. (X.25.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, a Bíráló Bizottság 

javaslatai alapján az alábbi ajánlattevők ajánlatait nyilvánítja érvénytelennek: 

 

A Fehér & Fehér Útépítő Kft által benyújtott ajánlat érvényes. 
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A Korona-Humán 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. 

 

Az RMB-TRANSZ Kereskedelmi és 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, továbbá 

érvénytelen a Kbt. 73. § (6) bekezdés b) alapján, mert az ajánlati biztosítékot nem bocsájtotta 

határidőben az ajánlatkérő rendelkezésére. 

 

A DBD-Bau Kft. és INNOCONSYS Kft. közös ajánlattevők (konzorcium) 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 leírtaknak. 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzési bíráló bizottság 

által elvégzett értékelés és javaslatot követően a „Külterületi úthálózat fejlesztése, 

burkolatépítés” (EKR001212262022) tárgyú közbeszerzési eljárást eredménytelennek 

nyilvánítja a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján  tekintettel arra, hogy a rendelkezésre 

álló anyagi fedezet (nettó 197 406 621.- Ft) és a legjobb ár-érték arányú ajánlatban foglalt 

ajánlati ár (Fehér & Fehér Útépítő Kft – nettó 241 037 482,- Ft) közötti különbözet (nettó 43 

630 861.-Ft) az Önkormányzat részéről nem biztosított. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kraller József polgármester 

 

További intézkedést nem igényel.  

 

166/2022. (X.26.) Kt. határozat 
 

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

Mihály Evangélikus Általános Iskola körzethatárait a 2022/2023 tanévvel egyezően állapítja a 

meg a 2023/2024 tanévre vonatkozóan is.  

 

Felhatalmazza Kraller József Polgármestert valamennyi szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel.  

 

167/2022. (X.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy dönt, 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 szerződés módosítását.  

 

Felhatalmazza Kraller József polgármestert a Vagyonhasználati szerződés módosítás 

aláírására, és a szükséges további intézkedések megtételére. 

 



6 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József polgármester 

              dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

 

További intézkedést nem igényel. A szerződésmódosítás aláírásra került.  

 

168/2022. (XI.7.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető 

ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII. 30.) Korm. 

rendelet alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 

összegéről szóló kimutatást a határozat melléklete szerint elfogadja. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

   Kiss - Kerekes Erika pénzügyi ügyintéző 

Határidő: 2022. november 7. 

 

További intézkedést nem igényel.  

 

169/2022. (XI.7.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatást nyert a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására 

kiírt pályázaton, 929 q barnakőszén vásárlásához, 2 949 575 Ft összegben nyert támogatást.  

 

A Képviselő-testület 960 q szenet kíván vásárolni, a tüzelőanyag beszerzéséhez 2 765 425 Ft 

összegű önrészt biztosít a 2022/2023. évi költségvetésének szociális előirányzata, valamint a 

2022/2023. évi költségvetés tartalékkerete terhére. 

 

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

rászorulókhoz történő eljuttatását is vállalja, ellenértéket, ellenszolgáltatást a lakosságtól nem 

kér.  

 

A  Képviselő-testület a szociális tüzelőanyag szállításának költségére bruttó 1 193 800 Ft 

összeget biztosít a 2022/2023 évi költségvetés tartalékkerete terhére.  

 

Felhatalmazza a polgármestert 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: azonnal 

 

A szerződés megkötésre került.  
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170/2022. (XI.7.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 143/2022. 

(IX.27.) határozatát hatályon kívül helyezi.  

 

Felelős: dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: azonnal 

 

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. november 25. 

 

 

 

                          

             dr. Kávássy Leila Viola s.k. 

                     jegyző 

 


