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FELHÍVÁS RÉGI FOTÓK, ÚJSÁGCIKKEK
BEMUTATÁSÁRA, ARCHIVÁLÁS ÉS
KÖZZÉTÉTEL ÉRDEKÉBEN
Tisztelt medgyesi és bánkúti Polgártársaim!
Medgyesegyháza Önkormányzata a jelen és a jövő formálása mellett, fontosnak tartja településünk múltjának, emlékeinek a megőrzését, azok közzétételét, a ma
élő nemzedékkel való megismertetését.
A fentiek megvalósítása érdekében kérjük Önöket,
hogy amennyiben birtokukban vannak olyan fotók,
fényképek, eredeti újságcikkek, hivatalos iratok, amelyek 1970 előttiek, kérem, hogy azokat - archiválás érdekében néhány napra – adják le a Polgármesteri Hivatal Titkárságán. A fotók – az átvételkor közölt - néhány
nap után, visszaadásra kerülnek, és átvehetők azok
leadásának helyén. Azokat a fotókat, újságcikkeket,
amelyekre nem tartanak, igényt szívesen megőrizzük.
A fotók és újságcikkek másolatai felkerülnek egy közösségi internetes oldalra, ahol azokat bárki tanulmányozhatja, megtekintheti és akár le is töltheti.
Fáradozásukat, segítő együttműködésüket
előre is köszönöm!
Tisztelettel:
dr. Nagy Béla György polgármester

TÁJÉKOZTATÁS
Értesítjük a Tisztelt Lakosokat, hogy a TAPPE Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági és Szolgáltató Kft.
a Művelődési Ház előterében lévő irodában – „kábeltévé iroda” -, ügyfélfogadást tart
Csütörtökönként
8.45 - 10.45 közötti időpontokban.
Polgármesteri Hivatal
A Medgyesegyháza és Bánkút ÁFÉSZ összes dolgozójának nevében, ezúton szeretnénk megköszönni a Medgyesegyházi Nebulókért Alapítványnak, hogy az idei évben minket tiszteltek meg a
Nebulókért Díjjal.
köszönettel:
Dorogi Imre, ÁFÉSZ elnök
FELHÍVÁS!
Ezúton szeretnénk kérni a helyi dinnyetermelőket,
hogy amennyiben lehetséges támogassák dinnyével a
23. Medgyesegyházi Dinnyefesztivált!

KÁBELTÉVÉ
ÜGYFÉLFOGADÁS
Értesítjük a lakosságot, hogy a Dinnyefesztivál ideje
alatt és az azt követő kedden,
2017. augusztus 4-én és augusztus 8-án
az ügyfélfogdás SZÜNETEL.

Megértésüket köszönjük!

Kérjük felajánlásaikat 2017. augusztus 3-án / csütörtökön / szíveskedjenek beszállítani a Művelődési Házba.
Segítségüket előre is köszönöm.
Farkas Gyula
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július
Tájékoztató a közösségi együttélés alapvető szabályairól
és ezek megszegésének következményeiről szóló
önkormányzati rendelet elfogadásáról

2. §
E rendelet alkalmazásában közösségi együttélés alapvető
szabályaiba ütköző magatartás: az a magatartás, amely
nem minősül bűncselekménynek vagy szabálysértésnek,
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Medgyesegyháza de ellentétes a közösségi együttélés szabályaival, azokat
Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. július 17. sérti vagy veszélyezteti és e rendelet a közösségi együttélés
napján tartott ülésén elfogadta a közösségi együttélés alapvető alapvető szabályaiba ütköző magatartásnak minősít.
szabályairól és ezek megszegésének következményeiről
szóló 12/2017. (VII. 18.) számú önkormányzati rendeletét,
1. A közösségi együttélés alapvető szabályainak
amely 2017. július 20. napján lépett hatályba. A jogszabály
megszegése miatt alkalmazható jogkövetkezmények és
megalkotásának legfőbb indoka, hogy településünkön az
eljárási szabályok
utóbbi években kirívóan elszaporodott a gyomos, gazzal
borított, romos vagy egyébként elhanyagolt ingatlanok
3. §
száma, illetve városunkban aggasztó méreteket öltött a (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak
külföldi munkavállalók – sokszor emberhez méltatlan megszegőjével szemben 100.000.- forintig terjedő
körülmények között történő – tömeges és bejelentés közigazgatási bírság kiszabásának van helye.
nélküli elszállásoltatása. Az elfogadott rendelet lehetővé (2) Ha a helyszíni intézkedés alkalmával a közösségi együttélés
teszi az abban szereplő rendelkezések be nem tartóinak alapvető szabályait megszegő személy vagy szervezet a
szankcionálását, a rendeletben meghatározott közösségi jogsértést teljes mértékben elismeri, vele szemben 50.000.együttélés alapvető szabályainak megszegőivel szemben forintig terjedő helyszíni bírság kiszabásának van helye.
százezer forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának
van helye.
4. §
(1)   A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése
A Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal a jövőben a miatti eljárás lefolytatására, valamint közigazgatási bírság
leghatározottabban fog fellépni a rendelet előírásainak kiszabására, a Képviselő-testület átruházott hatáskörében
megszegőivel szemben, ezért tisztelettel kérem Önöktől eljárva a jegyző jogosult.
településképünk és a közérdek védelme érdekében annak (2)   A helyszíni bírság kiszabására a jegyző vagy az általa
megbízott köztisztviselő jogosult.
fokozott betartását.
(3)   Közigazgatási bírság kiszabása helyett felhívás is
Az alábbiakban közlöm az elfogadott rendelet teljes szövegét. alkalmazható, amennyiben a Ket. 94.§ -ában meghatározott
feltételek fennállnak.
5. §
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
(1)   A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése
Képviselő-testületének
miatt kiszabott közigazgatási bírságot – az elsőfokú határozat
12/2017. (VII. 18.) önkormányzati rendelete
jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül - a
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
határozathoz mellékelt készpénz átutalási megbízáson vagy
megszegésének következményeiről
banki átutalással kell megfizetni.
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (2)   A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. miatt indult eljárásban bármely bizonyíték szabadon
évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában felhasználható és értékelhető, így különösen lakossági
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) tanúvallomás, fényképek, térfigyelő kamera által rögzített
bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi képek.
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§
2. A közterületek rendjének, tisztaságának fenntartása
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
és rendeltetésszerű használata
következőket rendeli el:
1. §
6. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed minden 14. életévét betöltött
természetes személyre és jogi személyre, valamint jogi Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást
személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki vagy követ el a közterületek rendjének, tisztaságának fenntartása
amely Medgyesegyháza Város közigazgatási területén az e és rendeltetésszerű használatának körében, aki
rendeletben meghatározott, közösségi együttélés szabályaival a)    közterületen, illetve önkormányzati tulajdonban lévő
területen engedély nélkül állatot legeltet;
ellentétes magatartások valamelyikét elköveti.
(2) A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén b)    közterületen álló gyümölcsfa termését írásos engedély
nem alkalmazható, amelyeket magasabb szintű jogszabály nélkül leszedi, a földről felszedi vagy más módon összegyűjti;
bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít, vagy más c)    közterületen 06.00-22.00 óra között alkoholos italt
fogyaszt, ide nem értve az engedélyezett előkerttel rendelkező
módon szankcionál.
vendéglátó ipari egységek területeit.
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3. A köztisztaság fenntartása
7. §
(1)  A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást
követ el a köztisztaság fenntartása körében az ingatlan
tulajdonosa, kezelője, használója, – a bérleti jogviszonyból
származó kötelezettsége szerint – a bérlő (a továbbiakban
együtt: használó), aki nem gondoskodik:
a)    a lakó-, és az emberi tartózkodásra szolgáló más épületek
közös használatú részének (pince-és padlásrész, illemhely,
udvar) tisztaságáról, rendszeres takarításáról, rovar és
rágcsálómentesítéséről;
b)    a nem lakás céljára szolgáló helyiségnek és az ezekhez
tartozó területeknek a tisztaságáról, rendszeres takarításáról,
rovarmentesítéséről és rágcsálómentesítéséről;
c)    az ingatlan előtti járdaszakasz és a mellette lévő nyílt árok
és ennek műtárgyai tisztán tartásáról;
e)    az ingatlanokról, az ingatlan előtti járdaszakasz fölé,
járda hiányában 1 méter széles területsáv, illetőleg ha a járda
mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület fölé
kinyúló ágak, bokrok nyeséséről, gallyazásáról, a fűfélék
rendszeres kaszálásáról, vágásáról, valamint ezen a területen
lévő növények lehullott lombjának, és egyéb növényi részeinek
takarításáról, összegyűjtéséről, elszállításáról/elszállíttatásáról;
oly módon, hogy az érintett járdaszakasz, területsáv, illetőleg
terület biztonságos közlekedésre alkalmas legyen;
f)     az épület tetőcsatornájának tisztán tartásáról;
g)    arról, hogy az ingatlan csapadékvíz-elvezetési rendszerének
használata során, a víz közterületen, közterületi építményekben,
valamint a szomszédos épületekben kárt ne okozzon, a
rendeltetésszerű használatot, az építmények állékonyságát ne
akadályozza, és ne veszélyeztesse;
h)    a közterülettel határos ingatlan épületének madár-fészkelő
helyei alatti burkolattal ellátott közterületnek a madarak okozta
szennyeződéstől való megtisztításáról;
i)     a szokásos mennyiségű hulladéknál nagyobb mennyiségű
hulladék, többlet-hulladék összegyűjtéséről és rendszeres
elszállításáról.
(2)  A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást
követ el a köztisztaság fenntartása körében az üzlet és egyéb
elárusító hely, vendéglátó egység, intézmény, szolgáltató
egység tulajdonosa vagy használója, aki a vendéglátó
egységek, intézmények, szolgáltató egységek bejárata mellett
szemétgyűjtőt, csikktartót nem helyez el vagy azoknak a
szemétszállításra rendszeresített edénybe való ürítéséről nem
gondoskodik.
(3)   A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartást követ el a köztisztaság fenntartása körében az
ingatlan tulajdonosa, használója, aki:
a)    az ingatlan előtti, illetve az ingatlan megközelítését szolgáló
járdák, járdaszakaszok, járda hiányában egy méter széles
területsáv, lépcsők, síkosság mentesítéséről folyamatosan nem
gondoskodik;
b)    a járdáról letakarított havat a közút és a járda között úgy
helyezi el, hogy a gyalogosforgalmat, gépjárműforgalmat, a
járda melletti víznyelők működését akadályozza;
c)    síkosság elleni védekezéshez zöld területen vagy közvetlen
környékén konyhasót használ.

4. Állattartás
8. §
(1)   A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartást követ el, aki:
a)    a közterületen állatot, különösen ebet etet, számára ételt
helyez el;
b)    a tulajdonában lévő vagy felügyelete alatt álló eb vagy
haszonállat más tulajdonában lévő magánterületre való
átjutását lehetővé teszi, vagy ezt nem akadályozza meg;
c)    aki nem gondoskodik az állatok tartására szolgáló
helyiség rendszeres takarításáról és fertőtlenítéséről, az
állattartó épületekben és környezetükben a rovarok és rágcsáló
rendszeres irtásáról, a bűz és szaghatás megszüntetéséről;
d)    aki állattartás esetén nem gondoskodik a trágyalé zárt
szivárgásmentes gyűjtéséről.
5. Környezetünk védelme, zajvédelem
9. §
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást
követ el, aki:
a)    a szennyvizet akár saját ingatlanára, akár a közterületre
kilocsol vagy a szomszédos ingatlanra átvezet;
b)    a meglévő vagy kijelölt vízelvezető árkot - ingatlanok
előtti közterületen, kertekben – engedély nélkül betölti, a víz
lefolyását megakadályozza, ide nem értve a Magyar Állam
tulajdonában lévő és a Magyar Közútkezelő Nonprofit Zrt.
kezelésében lévő útszakaszokat.
c)    a közparkok területére gépjárművel, segédmotoroskerékpárral, lovas szekérrel behajt, parkol, állatot legeltet;
d)    a közterületre telepített vagy elhelyezett fát, facsemetét,
virágot, utcabútort, kandelábert megrongálja.
6. Egyéb magatartási szabályok
10. §
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartást követ el az ingatlan tulajdonosa vagy használója,
aki az ingatlant oly módon hasznosítja vagy használja vendégek
fogadására vagy elszállásolására, hogy két személyenként
nem biztosít legalább 8 nm-es, fűthető, ablakkal és elektromos
világítással ellátott lakóhelyiséget.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ingatlannak emellett
rendelkeznie kell:
-      zárható ajtóval, szilárd falazattal rendelkező vízöblítéses
WC-vel;
-      zárható ajtóval, szilárd falazattal rendelkező helyiséggel,
hideg-melegvizes tisztálkodási lehetőséggel;
-      a ruhák mosására alkalmas, zárható, szilárd falazattal
rendelkező helyiséggel.
7. Záró rendelkezés
11. §
Ez a rendelet 2017. július 20. napján lép hatályba.

			

Tisztelettel: dr. Kormányos László
jegyző
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NYÁRI SZABADIDŐS
PROGRAMOK

A negyedik napon Almáskamarásra utaztunk, ahol
az ország kemencéjében sült pogácsát és pizzát
kóstolhattunk.
Zárásként Nagykamarásra látogattunk el, a Boda tóhoz.
A Gondozási Központ Család- és Gyermekjóléti Társasjátékok, labdajátékok, számháború és trambulin
Szolgálata 2017. július 10-13. között, és 19-én szórakoztatta a gyermekeket.
gyermekprogramokat
Első
napon
Mezőhegyesre, a Ménesbirtokra látogattunk
el. Az idegenvezető körbevezetett minket
a birtokon, elmesélte a történetét. Láttuk,
megsimogathattuk a lovakat, megnéztük
a kocsi múzeumot. A gyerekek nagy
élvezettel vették birtokba a 60 méter hosszú
fedett lovas pályát. Végezetül lovas kocsis
városnézésben volt részünk.
A második napon a Csanád vezér
ligetben számháborúztunk, bújócskáztunk,
vetélkedőt rendeztünk. A számháború nagy
sikert aratott.
A harmadik napon vendégül láttunk
almáskamarási
és
nagykamarási
gyermekeket. Almási Levente, helyi
rendőrőrs parancsnok tartott tájékoztatót
a kerékpározás szabályaival, és a vízparton tartózkodás Minden nap megvendégeltük a gyermekeket
és fürdőzés veszélyeivel kapcsolatban. Nagy élményt tízóraival, ebéddel, nassolni valóval és üdítővel. Ebben
jelentett a gyermekeknek, hogy kipróbálhatták a segítségünkre volt az Önkormányzat, a Major húsbolt
rendőrautót: beülhettek, bekapcsolhatták a szirénát, és a Hegedűs vendéglő, melyet ezúton is köszönünk!
felpróbálhatták a mellényt. Bográcsban főtt ebéddel
A Gondozási Központ dolgozói
vendégeltünk meg mindenkit.
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ÁLLÁSHIRDETÉS
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ pályázatot hirdet

takarító

munkakör betöltésére az alábbi feltételekkel
Jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Medgyesegyháza Város közigazgatási
területe
Illetmény és juttatások: a Közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései szerint
Munkakörbe tartozó feladatok:
Gondozási Központ Idősek Otthona intézményének tisztántartása, a megfelelő, rendezett környezet biztosítása.
A munkakör betöltésének időpontja: 2017. SZEPTEMBER 1.

Pályázati feltételek:
- 8 általános
- büntetlen előélet
- cselekvőképesség

Jelentkezés során benyújtandó iratok dokumentumok:
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
A jelentkezni lehet a Gondozási Központ
(5666 Medgyesegyháza, Luther u. 1. ,
e-mail: gondozasik@medgyesegyhaza.hu,
tel.: 68/400-327) irodájában személyesen, vagy elektronikus formában. A pályázatokat Mészárosné Hrubák
Mária intézményvezető részére kell benyújtani.

A jelentkezés határideje:
2017.08.21.
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