
1 

 

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 

2023. január 31. napján tartandó ülésére  
 

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 

 

133/2022. (IX.27.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kraller József 

polgármestert, 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 ingatlanok ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába 

adásához a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által előkészített, a határozat 

mellékletét képező megállapodást aláírja, a további szükséges intézkedéseket megtegye.   

 

Felelős: Kraller József Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A megállapodás táv-aláírásban várhatóan 2023. február 3. napján kerül aláírásra. 

 

134/2022. (IX.27.) Kt. határozat 
 

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

Ház és Könyvtár épületébe két hűtő-fűtő klíma berendezést vásárol, melynek költségére 

800 000 Ft összeget biztosít a 2022. évi költségvetés terhére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Pénzügyi vezető 

 

A klímaberendezés nem került megvásárlásra. 

 

138/2022. (IX.27.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Közút 

Nonprofit Zrt.-nek a Medgyesegyháza, Belterület 984/1 helyrajzi számon nyilvántartott, 

természetben 5666 Medgyesegyháza, Gárdonyi utca 1/A. szám alatt található, kivett, 420 m²-

es ingatlannal, valamint a Medgyesegyháza, Belterület 984/2 helyrajzi számon nyilvántartott,  

kivett országos közút ingatlannal kapcsolatos megkeresését, és hozzájárul ahhoz, hogy azok 

tulajdonjoga a Magyar Állam részéről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat javára 

ingyenesen átruházásra kerüljenek.  

 

Felhatalmazza Kraller József polgármestert az ingatlanok tulajdonjogának Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat javára történő ingyenes átruházásról szóló megállapodás megkötésére, 
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a hozzájárulásról szóló határozat egy példányának a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

Vagyongazdálkodási és Nyilvántartási Osztálya részére való megküldésére, és a további 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József polgármester 

              dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

139/2022. (IX.27.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 5666 Medgyesegyháza, Dózsa 

u. 2/a és Dózsa u. 2/b szám alatti Medgyesegyháza Városi Önkormányzat tulajdonában lévő 

szolgálati lakások bérlői kérelmét megtárgyalta. 

 

A Képviselő-testület a költségvetés szűkös keretei és a kötelezően ellátandó feladatokra 

tekintettel, nem támogatja a kérelmet. 

 

A Képviselő-testület meg kívánja vizsgálni a nyílászárók cseréjének költségvonzatát, 

valamint azt, hogy milyen formában tud a kérelemnek eleget tenni.  

 

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

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

140/2022. (IX.27.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Szél Attila 

kérelmét részben elutasítja, az osztatlan közös tulajdont meg kívánja szüntetni, de a vételárat 

nem fogadja el.  

 

A békéscsabai ingatlan-nyilvántartásba 9177/2 hrsz. alatt felvett, belterületi, 648 m² 

alapterületű, beépítetlen terület megjelölésű, természetben Békéscsaba, Toldi utca 9177/2. 

szám alatt nyilvántartott ingatlanban Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 277/10000 

tulajdoni illetőségét 4 000 000 Ft vételárért az osztatlan közös tulajdont megszünteti azzal, 

hogy a jogügylettel kapcsolatban valamennyi költséget (ügyvédi költség, bejegyzési költség, 

stb.) a vevő visel. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

 

Határidő: értelem szerint 

 

A Határozat az érintettnek megküldésre került, ellenajánlat, vagy elfogadó ajánlat nem 

érkezett. 

 

141/2022. (IX.27.) Kt. határozat 
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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megvitatta és úgy döntött, hogy a 

Békés Megyei Kormányhivatal előtt nyilvántartott, Medgyesegyháza Belterület 117 hrsz. 

alatti kivett irodaház, lakóház melléképület megnevezésű ingatlant a Nemzeti Agrárgazdasági 

Kamara részére Ügyfélszolgálat céljából bérbe adja az alábbi szövegezés szerinti tartalommal: 

 

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS 

-tervezet- 

 

 

amely létrejött egyrészről 

Név: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.  

Törzskönyvi azonosító szám: 725217 

Adószáma: 15725211-2-04 

KSH statisztikai számjele: 15725211-8411-321-04 

Képviseli: Kraller József polgármester 

mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó),  

  

másrészről  

Név:  

székhelye: ………………………..  

adószám: ……………………. 

……………………….. 

 

mint Bérlő (továbbiakban Bérlő)  

 

között alulírott napon az alábbi feltételekkel: 

  

 

Szerződéses rendelkezések, a szerződés tárgya 

 

Felek rögzítik, hogy a Bérbeadó bérbe adja a tulajdonában álló Medgyesegyháza, Kossuth tér 

22/A. szám alatti 116 hrsz.-ú épületben található, közvetlen közterületi bejárattal rendelkező, 

négy helyiségből + mosdóhelységből álló …….. m
2
 alapterületű üzlethelyiségét. 

Bérlő akként nyilatkozik, hogy bérbe kívánja venni a jelen szerződés 1) pontjában található 

Ingatlanrészt. 

Felek ebben a körben rögzítik, hogy az 1. pontban rögzített helyiség a Bérbeadó kizárólagos 

tulajdonát képezi, azon másnak tulajdonjoga, vagy egyéb más joga nem áll fenn. 

A bérleti jogviszony Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

………./2022. (IX.27.) Kt. számú Határozata alapján határozatlan időre köttetik azzal, hogy 

az az aláírás napján lép hatályba.  

A bérlő köteles a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 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. Bérbeadó és Bérlő megállapodnak, hogy a 

fenti bérleti díjat Bérlő előre, pénztári befizetés útján köteles a Bérbeadó rendelkezésre 

bocsátani. 

A bérleti díjon felül a Bérlő köteles a közüzemi díjakat is megtéríteni a Bérbeadó részére. 

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

hivatalosan közzétett fogyasztói árindex mértéke.  



4 

 

A bérleti díj összege Nettó 50. 000 – forintban, azaz Nettó Ötvenvenezer forintban kerül 

meghatározásra. 

Felek megállapodnak bérlőnek kérnie kell felvételét a köztartozásmentes adózói adatbázisba 

és annak eredményéről igazolást kell benyújtania az önkormányzat felé.   

Felek rögzítik, hogy kaució meghatározására nem kerül sor, ugyanakkor rögzítik, hogy a havi 

esedékességű bérleti díjat a Bérlő a Bérbeadó Önkormányzat OTP Bank Nyrt előtt vezetett 

11733137-15344083-06530000 számú letéti számlájára átutalással fizet meg jelen szerződés 

8) pontjában foglalt módon Bérbeadó akként nyilatkozik, hogy az ílymódú teljesítést 

elfogadja, azt kezeihez történő teljesítésként ismer el.   

A Bérlemény használatával járó valamennyi fenntartási költség, a hasznok szedése a 

hatályosulás napjától terheli a Bérlőt. 

A bérlő a jelen szerződés aláírását követően megkezdheti az általa folytatni kívánt 

tevékenységet.  

Felek rögzítik, hogy külön birtokbaadási eljárásra nem kerül sor, a Bérlő a szerződésben 

foglalt hatály szerint megjelölt időtartamban az aláírás pillanatától jogosult birtokolni az 

Ingatlanrészt, azaz viselni terheit, szedni hasznait. 

 

Felek jogai és kötelezettségei 

 

Bérlő kijelenti, hogy az Ingatlan műszaki állapotát, az Ingatlan alkotórészei és tartozékai 

felsorolását és műszaki állapotának leírását ismeri, igény esetén a felek állapotfelmérő 

jegyzőkönyvben foglaltak valódiságáról az „állapotfelmérő jegyzőkönyvben” nyilatkoznak, 

melynek felvételére a Felek által közösen meghatározott időpontban a kulcsok átadásakor, az 

Ingatlanrész tényleges megtekintésekor kerül sor.  

Bérlő gondoskodik az Ingatlanhoz kapcsolódó, az évente megrendezésre kerülő Városi Napok 

zavartalan lebonyolításához szükséges mértékű rendes gazdálkodás körébe tartozó munkák 

elvégzéséről és viseli az ezekkel járó terheket. 

Az ideiglenes, állagmegóvást biztosító, szükséges átalakítási vagy korszerűsítési munkák 

költségeit a későbbiekben Bérlő viseli, azzal, hogy a Felek tudomással bírnak arról, hogy az 

ingatlant Bérbeadó jelen okirat szerinti használatot megelőzően esztétikailag felújította, 

kifestette a mosdóhelységet használatra alkalmas állapotba tette, melyet Bérlő megtekintett, 

annak állapotát elfogadta, nyugtázta. Bérlő ezt követően jogosult és köteles az általa használt 

helységek tisztántartására és állagmegóvására, melynek jogalapja a hivatkozott 

jogszabályokon felül az Nvtv 7. § (1) és (2) szerinti rendelkezések. A Bérbeadó az ilyen 

mértékű, állagmegóvó jellegű átalakításokhoz – ide értve az értéknövelő beruházásokat is -, 

előzetesen feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul, ugyanakkor Felek abban állapodnak 

meg, hogy a szerződés megszűnését követően a Bérlő, az ebből eredő jogalap nélküli 

gazdagodás megtérítésére nem tarthat igényt, ennek a jogalapnak az alkalmazását a Felek 

jelen okirat aláírásával kizárják.  

 

Felek akként állapodnak meg, hogy Bérlő köteles a Ingatlanrész használatát úgy folytatni, 

hogy az ingatlan rendeltetésszerű használatának megfeleljen. A jogviszony megszűnésekor a 

Bérlő a területet az eredeti állapotban a Bérbeadó Önkormányzat részére köteles 

visszabocsátani. 

 

A szerződés megszűnése 

 

A bérleti szerződés megszűnik, ha 

a szerződésben meghatározottak szerint azt felmondja valamelyik fél  

a felek közös megegyezéssel a jogviszonyt megszüntetik 

az Ingatlan megsemmisül. 

 

Vegyes rendelkezések 
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Bérbeadó nyilatkozik, hogy jogképes, Magyarországon bejegyzett önkormányzat, önálló 

költségvetési szerv, a szerződés megkötéséhez hatósági jóváhagyásra, hatósági engedélyre 

vagy harmadik személy hozzájárulására nincs szüksége, valamint, hogy rendelkezik 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének felhatalmazásával. 

Bérlő Magyarországon nyilvántartásba szervezet, akinek jelen Szerződés megkötéséhez 

hatósági jóváhagyásra, engedélyre vagy harmadik személy hozzájárulására nincs szüksége.  

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvényben foglalt rendelkezések az irányadók. 

Felek megállapítják, hogy a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

……/2022. (IX.27.) Kt. Határozatával a polgármestert jelen okirat teljes körűen 

felhatalmazta. 

Jelen bérleti megállapodás 4 példányban készült. 

 

A helységbérleti megállapodást a Felek átolvasták, és mint akaratukkal  

mindenben megegyezőt írják alá, mint amely a szándékaikat, szerződéses akaratukat és 

nyilatkozataikat híven tükrözi. 

 

Medgyesegyháza, 2022. ……………….. napja” 

 

Felhatalmazza a Polgármestert a Bérleti megállapodás aláírására, valamint valamennyi 

szükséges intézkedés megtételére. 

  

Felelős: Kraller József Polgármester 

             dr. Kávássy Leila Viola Jegyző 

             Kiss-Kerekes Erika mb. pénzügyi vezető 

             Futaki János települési képviselő, a Pénzügyi Bizottság Elnöke 

 

A megállapodás más formában, de megkötésre került.  

 

155/2022. (X.25.) 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 2023. költségvetési évben. 

 

Folyószámlahitel lejárata: 2023. december 29. 

Rendelkezésre tartás: szerződéskötéstől 2023. december 29. 

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.” 
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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 

 

További intézkedést nem igényel.  

 

159/2022. (X.25.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Sütő 

Mária Márta alpolgármester, az október havi alpolgármesteri tiszteletdíjáról, Futaki János, 

Kotri Gergő, Nagy Attila, dr. Nagy Béla György képviselők a 2022. október havi képviselői 

tiszteletdíjukról célhoz kötötten lemondanak.  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 

tiszteletdíjak felhasználásának célja a Szociális és Oktatási Bizottság átruházott hatáskörében 

megállapításra kerülő rendkívüli települési támogatások, gyógyszertámogatások, lakhatási 

támogatások  biztosítása.   

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A felhasználásáról a beszámoló folyamatos.  

 

160-Z/2022. (X.25.) Kt. határozat 
 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva 

úgy határozott, hogy Holecz Andrással meg kívánja kötni a korábbi haszonbérleti 

megállapodás mintájára a haszonbérleti megállapodást 2 év időtartamban, 170 000 Ft/ha/év 

haszonbér összegben. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával felhatalmazza 

Kraller Józef polgármestert a megállapodás aláírására és a szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

161-Z/2022. (X.25.) Kt. határozat 
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Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hammer Erzsébet 5666 

Medgyesegyháza, Hunyadi u. 5. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta, úgy dönt, hogy 

megvizsgálja felújítás költségvonzatát, felveszi a kapcsolatot valamennyi ingatlan 

tulajdonossal, hogy a tulajdonosok az ingatlan tulajdoni arányában járuljanak hozzá a felújítás 

költségeihez.  

 

Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kraller József polgármester 

 

Az ingatlantulajdonosokkal a kapcsolatfelvétel, egyeztetés folyamatban van. 

 

165/2022. (X.26.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az  OTP Bank 

Nyrt. Dél-Alföldi Régió Békéscsabai Igazgatóságától, mint számlavezető intézettől 110 000 

000,- Ft összegű célhitelt vesz igénybe. 

 

1,Hitel célja: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ szociális 

intézményének felújítása 

Hitel típusa: célhitel 

Hitel összege: 38 880 000 Ft 

Hitel végső lejárata: 2032.09.30. 

 

Rendelkezésre tartás: 2023.06.29. 

Türelmi idő: 2023.06.29. 

Törlesztés: utolsó törlesztés ütem kivételével negyedévente egyenlő részletben 

 

2,Hitel célja: Ingatlan vásárlás  

Hitel típusa: célhitel 

Hitel összege: 71 120 000 Ft 

Hitel végső lejárata: 2032.09.30. 

 

Rendelkezésre tartás: 2023.06.29. 

Türelmi idő: 2023.06.29. 

Törlesztés: utolsó törlesztés ütem kivételével negyedévente egyenlő részletben 

 

 

Hitel fedezetére felajánlott biztosítékok: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. 

részére, hogy a Célhitel 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 célhitel fennállása alatt a teljes 

visszafizetéséig az óvadékfizetési számláról és a helyi adók számláról a szükséges összeget 

átvezesse (óvadék zárolás nélkül) 

Továbbá ingatlanfedezet: 

Medgyesegyháza belterület 526/1 hrsz, nettó értéke 92 107 372 Ft 

Medgyesegyháza belterület 812 hrsz , nettó értéke 17 076 678 Ft  

Medgyesegyháza belterület 510/4 hrsz, nettó értéke 16 976 678 Ft  

Medgyesegyháza belterület 1601/17 hrsz, nettó értéke 17 089 362 Ft  

Medgyesegyháza belterület 1601/21 hrsz, nettó értéke 17 089 362 Ft  
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Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és a hitel járulékaink 

megfizetésére az előzőekben leírt biztosítékok felajánlásával.  

 

A célhitel felvétele megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. 

törvényben foglaltaknak. 

 

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

felhatalmazza a polgármestert. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Kiss-Kerekes Erika pénzügyi ügyintéző 

 

Önkormányzatunk a Kormányzati engedélyt megkapta, a hitelszerződés aláírásra 

került.  

 

171/2022. (XI.16.) Kt. határozat 
 

1. Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Molnár Katalin 

háziorvos praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékának bejelentését, ezzel a 

feladat-ellátás Átadó Orvos bejelentésével egyező tartalommal történő megszűnését 

tudomásul vette, és úgy dönt, hogy Hack Józsefné Dr. Kis Éva, praxisjogot 

megszerezni kívánó orvossal való feladat-ellátási szerződés megkötéséhez a praxisjog 

engedélyezésére jogosult államigazgatási szerv – Országos Kórházi Főigazgatóság – 

véleményét megkéri, valamint  

2. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a véleménykéréshez szükséges dokumentumokat (általános orvosi 

diplomának, háziorvostan szakvizsga bizonyítványnak, Magyar Orvosi Kamara 

tagsági igazolásának és az egészségügyi szakmai alkalmassági véleményének másolati 

példánya) Hack Józsefné Dr. Kis Éva, praxisjogot megszerezni kívánó orvostól 

bekérje, az Országos Kórházi Főigazgatóság támogató véleményét követően 

3. Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hack 

Józsefné Dr. Kis Évával, mint praxisjogot megszerezni kívánó orvossal – szerződés 

szerinti Szolgáltatóval) feladat-ellátási elő/szerződést köt a Határozat 

elválaszthatatlan mellékletét képező feltételekkel. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Kraller József polgármester 

     dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

 

A szerződés megkötésre került.  

 

 

176/2022. (XI.29.) Kt. határozat 
 

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

Dr. Dimák Sándor háziorvos kérését elfogadva a háziorvosi rendelést a Bánkúti telephelyen 

megszünteti, és a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat, valamint a Dimák és Társa Bt. 

között háziorvosi feladat ellátására területi ellátási kötelezettséggel létrejött szerződés 14. 

pontját ennek megfelelően módosítja.   

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés módosítása iránt 

intézkedjen. 
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Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető–intézmény működési engedély 

módosítása 

 

A szerződés megkötésre került.  

 

177/2022. (XI.29.) Kt. határozat 
 

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

Dr. Hargel Ahmad, házi gyermekorvos kérését elfogadva a gyermek háziorvosi rendelést a 

Bánkúti telephelyen megszünteti, és a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat, valamint a Dr. 

Hargel és Társa Bt. között 2018. szeptember 26-án házi gyermekorvosi feladat ellátásra 

területi ellátási kötelezettséggel létrejött szerződés 13. pontját ennek megfelelően módosítja.   

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés módosítása iránt 

intézkedjen. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető–intézmény működési engedély 

módosítása 

 

A szerződés megkötésre került.  

 

180/2022. (XI.29.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a használati 

megállapodást, és úgy határozott, hogy nem fogadja el a Békéscsabai Tankerületi Központ 

által megküldött, a Békéscsabai Tankerületi Központ és Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat között létrejött használati megállapodást.  

 

A Képviselő-testület kéri, hogy a Békéscsabai Tankerületi Központ bocsássa rendelkezésre 

azokat a dokumentumokat, melyek igazolják, hogy a felsorolt tárgyi eszközök állami 

tulajdonban vannak. Történjen meg a felsorolt eszközök beazonosítása, valamint az eszközök 

állományba vételi bizonylatait mutassa be.   

Határidő: értelem szerint  

Felelős: Kraller József polgármester 

              dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

 

A Határozat megküldésre került, Önkormányzatunk részéről további intézkedést nem 

igényel. 

 

 

185/2022. (XI.29.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Közút 

Nonprofit Zrt.-nek a Medgyesegyháza, Belterület 984/1 helyrajzi számon nyilvántartott, 

természetben 5666 Medgyesegyháza, Gárdonyi utca 1/A. szám alatt található, kivett, 420 m²-

es ingatlannal, valamint a Medgyesegyháza, Belterület 984/2 helyrajzi számon nyilvántartott,  

kivett országos közút ingatlannal kapcsolatos megkeresését, és a KOZ-14703/1/22. számú 

hozzájárulását, miszerint azok tulajdonjoga a Magyar Állam részéről Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat javára ingyenesen átruházásra kerüljenek – hatályában fenntartja és a 



10 

 

tulajdonszerzés célját 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet C) pontjának b) és c) alpontja szerinti 

üzemeltetést és fenntartást jelöli meg. 
 

Felhatalmazza Kraller József polgármestert az ingatlanok tulajdonjogának Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat javára út fenntartása és üzemeltetése céljából történő ingyenes 

átruházásról szóló megállapodás megkötésére, a hozzájárulásról szóló határozat egy 

példányának a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vagyongazdálkodási és Nyilvántartási Osztálya 

részére való megküldésére, és a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József polgármester 

              dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

 

190-Z/2022. (XI.29.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és mint 

fenntartó úgy határozott, hogy a Gáspár Tamás által Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Gondozási Központ ellen indított 18. 734.121, - Ft tőkeösszeg és járulékai megfizetése iránt 

indított perben az alperesi másodfokú képviseleti díjat dr. Kávássy Leila Viola Jegyző részére, 

- mely összeg a másodfokú ítéletben került meghatározásra – nettó 1 216 000 Ft-ot megfizeti.  

 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, és biztosítson 

forrást az alperesi képviselő képviselet díjának megfizetésére, legkésőbb a 2023. évi 

költségvetés terhére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

 Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

Határidő: értelem szerint 

 

A képviseleti díj megfizetésre került.  

 

192/2022. (XI.29.) Kt. határozat 
 

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

Központ keretén belül működő Védőnői Szolgálat által szervezett Baba-Mama Klub további 

működtetéséhez 2023. február 28. napjáig hozzájárul.  

A Képviselő-testület a Védőnői Szolgálat részére 2022. november hónapra biztosítja a 

40.000,- Ft összegű támogatást a 2022. évi költségvetése terhére, a 2023. január, február 

hónapra kért 80 000 Ft összegű támogatást a 2023. évi költségvetése terhére biztosítja.    

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Kraller József -  polgármester 

  Mészárosné Hrubák Mária-intézményvezető 

 

A kért összeg biztosítása folyamatos.  

 

193/2022. (XII.20.)Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló 

beszámolót a határozat melléklete* szerint elfogadja.  

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

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel.  

 

194/2022. (XII.20.)Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Oktatási Bizottság 

2022. november 15. napján, a 2022. november 29. napján és a 2022. december 13. napján 

tartott üléséről készült beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József polgármester 

 

További intézkedést nem igényel.  

 

195/2022. (XII.20.)Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Oktatási Bizottság 

2022. szeptember 01. napjától 2022. november 30. napjáig átruházott hatáskörben hozott 

döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel.  

 

196/2022. (XII.20.)Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Értéktár Bizottság 2022. 

évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel.  

 

197/2022. (XII.20.)Kt. határozat 
 

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

Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi Üzleti tervét 

34 707 500 Ft önkormányzati működési támogatással elfogadja. 

 

A támogatás ütemezése és a végleges támogatási összeg nagysága az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésében kerül meghatározásra.   

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Molnár József ügyvezető 

Határidő: értelem szerint 

 

A költségvetés tervezése a Határozat szerinti tartalommal egyező, folyamatban. 
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198/2022. (XII.20.)Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és 

úgy határozott, hogy a Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. 

kérelmének helyt adva az 1 478 400 Ft összeget biztosítja, ügyvezetői munkabér és 

munkaadói járulék megfizetésére a Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú 

Nonprofit Kft. számára Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetése 

terhére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Kiss-Kerekes Erika pénzügyi vezető helyettes 

 

További intézkedést nem igényel.  

 

199/2022. (XII.20.)Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-Békési Kistérség Többcélú 

Társulás Társulási megállapodása módosításáról dönt a határozat mellékletét képező 

tartalommal. 

 

Felhatalmazást kap a polgármester a megállapodás-módosítás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József polgármester 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

200/2022. (XII.20.)Kt. határozat 

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

Mezőkovácsháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 306/2022.(XI.17.)Kt. 

határozatával 2023. évre megállapított, 2023. január 1-jétől a központi orvosi ügyeleti 

feladatok ellátásának biztosítására az ellátási terület településeinek lakosságszám arányos 

hozzájárulásaként fizetendő 3 469 fő X 126 forint = 437 094 Ft/hónap települési hozzájárulás 

összegét elfogadja, és azt a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésében betervezi és biztosítja.   

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést megtegye. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Kiss-Kerekes Erika pénzügyi vezető helyettes 

 

A hozzájárulás mértéke a 2023. évi költségvetésbe betervezésre kerül.  

 

201/2022. (XII.20.)Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. évre vonatkozóan az 

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

látja el. 

 

Az elvégzendő belső ellenőrzési feladatok: 
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Belső ellenőrzés terv 2023. évre 

        

1. 2. 3. 4. 

Sor 

szám 

Az ellenőrzött 

szerv, illetve 

szervezeti egység 

megnevezése 

Az ellenőrzés tárgya (címe) revizori nap 

1. 

Medgyesegyháza 

Városi 

Önkormányzat 

intézményei 

Alapító okirat ellenőrzése, TEÁOR és 

norma lehívás  összhangjának vizsgálata 
10 

2. 

Medgyesegyháza 

Városi 

Önkormányzat 

Helyi adók szabályozása, kivetése, 

bevallások nyilvántartásának ellenőrzése, 

behajtás eredményessége 

10 

3. 

Medgyesegyháza 

Városi 

Önkormányzat 

Számlázás szabályossága  5 

 

Az Önkormányzat a feladatellátáshoz szükséges forrást a 2023. évi költségvetésben biztosítja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

 

A döntést a Társulás részére megküldésre került, a Társulás részéről is elfogadásra 

került.  

 

202/2022. (XII.20.)Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, felhatalmazza Kraller 

József polgármestert, hogy az EFOP-3.9.2-16-2017-00025 azonosító számú ” Komplex 

humán kapacitás fejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok 

enyhítéséért” elnevezésű, IKT-2017-104-I1-00004651/0000261 EUPR iktatószámú „Elállás 

támogatási szerződéstől és fizetési felszólítás” dokumentummal kapcsolatos szükséges jogi 

képviseletre az ügyvédi feladatok ellátására  dr. Nagy Sándor ügyvéddel, a "visszafizetéssel 

érintett" tőke, ügyleti kamat és késedelmi kamat együttes összege 12%-a + ÁFA összegű 

megbízási szerződést kössön.  

 

A képviselő-testület a sikerdíj összegét az önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére 

biztosítja.  

 

A képviselő-testület felkéri Kraller József polgármestert az ügyben szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester    

Határidő: értelem szerint 

 

Az egyeztetések folyamatban, legközelebb 2023. február 3. napján. 
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203/2022. (XII.20.)Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 

Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Mini Bölcsőde Módosító Okiratát.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel.  

 

204/2022. (XII.20.)Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

elfogadja a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Mini Bölcsőde egységes szerkezetbe 

foglalt Alapító Okiratát.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel.  

 

205/2022. (XII.20.)Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervét a mellékletnek megfelelően jóváhagyja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester    

              dr. Kávássy Leilai Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel.  

 

207/2022. (XII.20.)Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Idősek Otthona 

férőhelybővítése” 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. 

 

Ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplők:  

 

1./ Kopp Export-Import Kft. 5600 Békéscsaba, Dobozi út 7. adószám: 11041939-2-04  
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2./ Petaróz Kft. 5931 Nagyszénás, Zombai u. 4. sz. adószám: 25895391-2-04 

 

3./ Békésút Kft. 5600 Lázás u. 14. adószám: 23348161-2-04 

 

4./ KomlósBau Kft. 5940 Tótkomlós, Fő u. 63. adószám: 25132670-2-04 

 

5./ Alpha Road Kft. 5940 Tótkomlós, Bartók B. u. 2. sz. adószám: 27937574-2-04 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kraller József polgármester 

 

A közbeszerzési eljárás lefolytatásra került.  

 

208/2022. (XII.20.)Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a TOP_Plusz-1.2.1-BS1-2022-000028 kódszámú, „Komplex Infrastrukturális fejlesztés 

Medgyesegyházán” elnevezésű projekt keretében elkészült Integrált Településfejlesztési 

Stratégiát és Megalapozó dokumentumot elfogadja azzal, hogy a Partnerségi egyeztetés során 

érkezett észrevételek, valamint a Békés Megyei Önkormányzat Főépítésze és az Állami 

Főépítész Hivatal által tett észrevételek beépítésre kerülnek.  

 

Felhatalmazza Kraller József polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel.  

 

210/2022. (XII.20.)Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, elfogadja a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és a Prizma Junior Vendéglátó Zrt.-t (székhely: 2209 

Péteri, Bereki u. 30.) között a közétkeztetési feladatok ellátására irányuló szolgáltatási 

szerződés megkötését.  

 

A Képviselő-testület a szükséges forrást a 2023. évi költségvetésében biztosítja.  

 

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges további intézkedések 

megtételére.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

A szerződés megkötésre került.  

 

211/2022. (XII.20.)Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Város Képviselő-testülete Medgyesegyháza Város Szociális 

Szolgáltatástervezési Koncepcióját felülvizsgálta, a 2023.-2027 évre vonatkozó fejlesztéseket 

tartalmazó Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót elfogadja. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József polgármester 

 

További intézkedést nem igényel.  

 

 

213/2022. (XII.20.)Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig 1 fővel megnöveli a 

Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Mini 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 2023. évi 

rendes költségvetésbe. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Pénzügyi csoport 

Határidő: értelem szerint 

 

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, 2023. január 26. 

 

 

 

                          

             dr. Kávássy Leila Viola s.k. 

                     jegyző 

 


