
Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 
 
10/2015. 

 
 

Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 14-én 
15:00 órakor kezdődött rendkívüli ülésén. 
 
A testületi ülés helye: Művelődési Ház emeleti klubterme. 
 
Jelen vannak: dr. Nagy Béla György polgármester, Király Gyöngyi, Farkas Gyula, Dusik 
János képviselők.  
 
Igazoltan távol: Sütő Mária Márta alpolgármester, Nagy Attila képviselő, Kraller József 
képviselők. 
 
Tanácskozási joggal részt vesz: Liker János aljegyző, Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi 
ügyintéző, Rálikné Gutta Györgyi Gondozási Központ intézményvezető helyettese.  
 
Meghívottként részt vesz: dr. Kormányos László  
 
Jegyzőkönyvvezető: Simonka Jánosné ügyintéző. 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a 
testület határozatképes, az ülést megnyitom. Külön köszöntöm dr. Kormányos Lászlót, aki 
elnyerte a jegyzői álláshelyre kiírt pályázatot. Áthelyezéssel került Medgyesegyházára 
Dombegyházáról, ahol szintén jegyzői munkakört töltött be. A munkakörét 2015. 04. 15-től 
fogja betölteni a településen. Jelen ülésen a törvényességért Liker János aljegyző úr felel. 
Szeretném  bejelenteni,  hogy  Liker  János  aljegyző úr,  aki  26  éve  dolgozott  az  
önkormányzatnál, megpályázta a dombegyházi jegyzői munkakört, melyet megnyert. Ezúton 
szeretnék neki gratulálni. Mindannyiunk nevében megköszönöm az eddig végzett 
munkavégzését.  
 
A döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő.  
 
Javasolt napirendi pontok:  
 

I. Fő napirendek: 
 

1.  A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására 
(ennek keretében a rendkívüli szociális támogatásra) kiírt pályázat 
    Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
2.    Vasúti pályarekonstrukció során kikerülő ágyazati anyag felhasználása 

Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 



3.   Kábel TV és internet hálózat bérbeadásának előkészítésével kapcsolatos döntések 
meghozatala 

Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

4.  Szociális szakosított ellátást nyújtó intézmények fejlesztésére és felújítására kiírt 
pályázat  

Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

II. Bejelentések 
 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a 
napirendi pontokat a módosításokkal. 
 
 

1. A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési 
támogatására (ennek keretében a rendkívüli szociális támogatásra) kiírt 
pályázat 
    Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
 

dr. Nagy Béla György polgármester: Megadom a szót a pénzügyi és szociális bizottság 
elnökének, ismertesse a bizottság javaslatát.  
 
Farkas Gyula képviselő: A bizottság egyöntetű véleménye az, hogy a települési támogatásra 
a pályázatot nyújtsa be az önkormányzat. Ebben az évben két alkalommal lehet benyújtani a 
pályázatot. A jelenleg benyújtott pályázathoz nem sok alátámasztó dokumentumot tudunk 
prezentálni, azonban a feltételeknek az önkormányzat megfelel. Bármilyen kis esélyünk van, 
a bizottság javasolja, hogy az április 15-i pályázatot is nyújtsuk be.  
 
Dusik János képviselő: A pénzügyi bizottság az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását javasolja elfogadni a testületnek.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 
szavazásra bocsájtja.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 
 

75/2015.(IV.14.) Kt. határozat 
 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet 
III.4. pont szerinti települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési 
támogatására (ennek keretén belül a rendkívüli szociális támogatásra).  
 



A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és a 
szükség szerinti támogatási szerződés megkötésére.  
 
Határidő:  2015. április 15.  
                 2015. augusztus15. 
  
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

  Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. vezető 
 
 
2.    Vasúti pályarekonstrukció során kikerülő ágyazati anyag felhasználása 

Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Jelentős összegű európai uniós támogatásból valósul 
meg a Medgyesegyházát érintő vasúti pálya felújítás. Ennek keretében kicserélésre kerül a 
vasúti pályatest anyaga. Ennek az anyagnak a jelentős részét meg szeretnénk szerezni a 
későbbi útépítéshez. Megadom a szót a pénzügyi bizottság elnökének, ismertesse a bizottság 
javaslatát.  
 
Dusik János képviselő: A testület célja, hogy az utak állapotát javítsa. Több utcában nincs 
szilárd útburkolat. A testület e következő utcákhoz javasolja az anyag felhasználását: Sallai, 
Árpád, Alkotmány, Irányi, Ságvári, Wesselényi és Hunyadi, valamint Bánkút településrész 
Honvéd, Baross, Rózsa, Árpád utcák.  
 
Király Gyöngyi képviselő: A bizottsági ülésen két javaslattal éltünk, hogy a Bánkút Rózsa 
utcát és Medgyesegyháza Wesselényi utcát is vegyük fel a listára. Ez meg is történt.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 
szavazásra bocsájtja.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

76/2015.(IV.14.) Kt. határozat 
 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a település még 
szilárd útburkolattal el nem látott belterületi utcáinak javítására, nem veszélyes hulladéknak 
minősülő vasúti ágyazati anyagot kíván vásárolni.  
 
Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a szükséges egyeztetéseket kezdje meg, illetve a 
környezetvédelmi szakmai anyag elkészítésére kérjen árajánlatokat erre alkalmas cégektől. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
 
 
 



 
3.   Kábel TV és internet hálózat bérbeadásának előkészítésével kapcsolatos 

döntések meghozatala 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Megadom a szót a pénzügyi bizottság elnökének, 
ismertesse a bizottság javaslatát.  
 
Dusik János képviselő: A  testület  úgy  döntött,  hogy  saját  kézbe  veszi  az  irányítást,  a  
jelenlegi üzemeltetővel felmondja a szerződést, és új pályázatot ír ki. A pályáztatási 
eljáráshoz szakértőt vegyünk igénybe. Kéri a testületet, hogy a bizottságot bízza meg a 
bérbeadás feltételeinek kidolgozásával.   
 
Király Gyöngyi képviselő: A bizottsági ülésen én a döntés ellen szavaztam. A januárban 
megkapott előterjesztés nem győzött meg arról, hogy az üzemeltetés gazdaságtalan.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 
szavazásra bocsájtja.  
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

77/2015.(IV.14.) Kt. határozat 
 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
kábeltelevíziós és internet-szolgáltatást biztosító települési hálózatának pályáztatási 
eljárásához szakértőt vegyen igénybe az önkormányzat. Felhatalmazza a polgármestert a 
közbeszerzési és informatikai/hírközlési szakértő igénybevételével kapcsolatos, közbeszerzési 
szabályzat szerinti intézkedések megtételére. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza és megbízza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot a 
kábeltelevíziós és internet-szolgáltatást biztosító települési hálózat bérbeadásával kapcsolatos 
tulajdonosi feltételek kidolgozásával. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
 
 

4.  Szociális szakosított ellátást nyújtó intézmények fejlesztésére és felújítására 
kiírt pályázat  

Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Megadom a szót a szociális bizottság elnökének, 
ismertesse a bizottság javaslatát.  
 



Farkas Gyula képviselő: A pályázat április 15-i beadási határidővel került kiírásra. A 
pályázatban szociális otthon felújítására és eszközvásárlásra van lehetőség. Nagymértékben 
javítaná a bentlakók körülményeit. Plusz ágyakat és bútorzatot lehet vásárolni. Az otthonban a 
körülményeket látva ráférne az ott élők körülményeinek javítása érdekében a pályázatot 
benyújtani, még akkor is, ha várólistára kerülne a pályázat. A bizottság javaslata, hogy az 
előterjesztésben szereplő „A” határozati javaslatot fogadja el a testület.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Pozitív irányban változhat az ott élők élete. Fontos 
pályázati lehetőség. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés hozzászólás nem 
volt, a polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsájtja.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

78/2015.(IV.14.) Kt. határozat 
 
 
Medgyesegyháza Város Képviselő-testülete az Idősek Otthona korszerűsítésének lehetőségeit 
megvitatta, a Szociális szakosított ellátást és gyermekek átmeneti gondozását szolgáló 
önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására pályázatot kíván benyújtani, a 
támogatáshoz szükséges 953.927,- Ft összegű önerőt a 2015. évi költségvetés tartalék keret 
előirányzata terhére biztosítja. 
 
Határidő: 2015. április 15. 
Felelős: Dr. Nagy Béla György-polgármester 
 
 
 
 
Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester az ülést 15:25 
órakor lezárta.  

 
 
 

Kmf. 
 
 
 

    Dr. Nagy Béla György                         Liker János        
       polgármester                           aljegyző 
 
 
 

Simonka Jánosné 
jegyzőkönyvvezető 

 


