
Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 
18/2015. 

 
Jegyzőkönyv 

 
Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 24-én 
07:40 órakor kezdődött rendkívüli ülésén.  
 
Az ülés helye helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
 
Jelen vannak: dr. Nagy Béla György polgármester, Farkas Gyula, Dusik János, Nagy Attila, 
Kraller József képviselők.  
 
Igazoltan távol: Sütő Mária Márta alpolgármester, Király Gyöngyi képviselő. 
 
Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Kormányos László jegyző.      
 
Jegyzőkönyvvezető: Simonka Jánosné ügyintéző. 
dr. Nagy Béla György polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a 
testület határozatképes, az ülést megnyitom.  
 
A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.  
 
Javasolt napirendi pontok:  

1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, felújítására kiírt 
pályázat hiánypótlása 

2. Bejelentések 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: A legutóbbi testületi ülésen döntöttünk arról, hogy 
pályázatot nyújtunk be belterületi utak felújítására. A testület a döntését meghozta, azonban 
az önerő összege a határozatban nem jelenik meg pontosan, összegszerűen. Ezért kell ezt 
pótolnunk és megküldeni a MÁK-nak.  
Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés hozzászólás nem volt, polgármester a 
határozati javaslatot szavazásra bocsájtja.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

124/2015.(VI.24.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be 
Magyarország költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján belterületi utak, járdák, 
hidak felújítására, a Medgyesegyháza Deák Ferenc utca (493 hrsz.) felújítására.  
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a pályázat 
megvalósításához szükséges önerő összegét, 2 646 891 Ft-ot a 2015. évi költségvetés tartalék 
kerete terhére biztosítja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
                       Molnár Zoltán műszaki ügyintéző 
  Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző 



Bejelentések:  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Tegnapi napon volt az évzáró, jegyző úr elékészítette a 
nyári gyermekfelügyeletre vonatkozó tájékoztatót, várjuk az eredményt, van egy szakképzett 
óvónő, aki vállaja, hogy részt vesz a közmunka program keretében a gyermekek 
felügyeletében. Neki meg van a jogosultsága. Jeletős költséget nem jelent.  
Gondolom a holnapi napra megkaptátok a meghívót, a geotermikus erőművel kapcsolatban 
lesz egy fórum Mezőkovácsházán. A beruházók szervezik a Kistérség koordinálja.  
 
Kraller József képviselő: Azt furcsállottam, hogy a kistérségi ülésen fogják bejelenteni, hogy 
a kiszemelt városok közül hol fog megépülni az erőmű, ezzel ellentétben a sajtóban már 
Battonya település van megjelölve. Tanulmányokat készítettek, hogy hol lehetne a 
legideálisabb.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Volt egy fórum Mezőhegyesen, ahol a képviselő úr 
meghívta a beruházókat, és kész tény volt, hiszen egy korábbi kutatások eredménye a 
kijelölés, és a pályázat is ide szól. Itt inkább a nagy nyilvánosságnak, a lakosoknak szól. Az 
erről lévő tájékoztatás eddig Kistérségi fórumokon volt. Ezt a tájékoztatót a beruházó 
szervezi.  
 
Nagy Attila képviselő: Mi az erőmű műszaki lényege?  
 
Kraller József képviselő: Hőcsere, olyan  mélyre fúrnak, hogy a meleg kőzetre paszíroznak 
vizet. Megrepesztik a kőzetet és azon keresztül feljövő meleg víz lesz, ami a turbinát 
meghajtja és ezt mindjárt vissza is vezetik. Így alacsony lesz a veszteség.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester:  Pozitív  hatása  a  munkahely  teremtés,  és  a  hulladék  
hőre nagyon sok mindent rá lehet telepíteni.  
A villamos energiát átadja a villamos energia szolgáltatóknak, de közvetlenül is köthet 
szerződéseket. Nem önálló szolgáltató, mert nem tudja az áramot eljuttatni a fogyasztóhoz, 
csak a meglévő szolgáltatókon keresztül. Ha Battonya közelében épül valmi, ami nagy 
villamos  energia  felhasználó,  akkor  köthet  vele  szerződést,  hogy az  általa  értéskeített  áram,  
plusz a hálózathasználati díj. Ez 30-35 %-kal alacsonayabb mint a villamos energiának a piaci 
ára. Célzottan érdemes oda olyan üzemet telepíteni, ami nagy villamos energia felhasználó.  
 
 
Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester az ülést 07:55  
órakor lezárta.  

 
 

Kmf. 
 
 
 

    dr. Nagy Béla György                      dr. Kormányos László        
       polgármester                                    jegyző 
 
 
 

Simonka Jánosné 



jegyzőkönyvvezető 


