
Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 
21/2015. 

 
Jegyzőkönyv 

 
Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 7-
én 11:15 órakor kezdődött ülésén.  
 
Az ülés helye: Művelődési Ház emeleti klubterme 
 
Jelen vannak: dr. Nagy Béla György polgármester, Király Gyöngyi, Dusik János, Nagy 
Attila, Kraller József képviselők.  
 
Igazoltan távol: Sütő Mária Márta alpolgármester, Farkas Gyula képviselő 
 
Meghívottak: Rajncsák Péter Pulzus Plusz Kft. ügyvezetője, Lacz Balázs Laxus Kft. mérnök 
műszaki ellenőr, Virányi István Gyulai Közüzemi Kft. főmérnök, Mező János Gyulai 
Közüzemi Kft. üzemvezető, Balla László műszaki ügyintéző.  
 
Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Kormányos László jegyző, Sulczné Lipcsei Zsuzsanna 
pénzügyi vezető, Mitykó Mihály Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. ügyvezetője, 
Striffelné Csernok Emese Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja.  
 
Jegyzőkönyvvezető: Simonka Jánosné ügyintéző. 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, akik képviselik a 
műszaki ellenőrt, a kivitelezőt, az üzemeltetőt. Megállapítom, hogy a testület határozatképes, 
az ülést megnyitom.  
 
A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.  
 
Javasolt napirendi pontok:  
 

1. „Medgyesegyháza Város szennyvízcsatornázásának IV. ütem kiépítése és a 
szennyvíztisztító telep bővítése” tárgyú KEOP-1.2.0/09-11-2012-0021 
azonosítószámú projekt kapcsán szerződésmódosítási kérelem megvitatása  
 

2. Az Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft. társasági szerződés  
 

3. Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala 
 

4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás 
 

5. Bejelentések 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a 
napirendi pontokat. 
 
 



1. „Medgyesegyháza Város szennyvízcsatornázásának IV. ütem kiépítése és a 
szennyvíztisztító telep bővítése” tárgyú KEOP-1.2.0/09-11-2012-0021 
azonosítószámú projekt kapcsán szerződésmódosítási kérelem megvitatása  

 
dr. Nagy Béla György polgármester: Megadom a szót a pénzügyi bizottság elnökének, 
ismertesse a bizottság javaslatát.  
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a település érdekeit 
vette figyelembe, ugyanakkor szeretnénk ha a település-üzemeltetés korszerűsödne. 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, polgármester a határozati javaslatokat szavazásra bocsájtja.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 
 

173/2015.(IX.7.) Kt. határozat 
 
,Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Medgyesegyháza Város szennyvízcsatornázásának IV. ütem kiépítése és a 
szennyvíztisztító telep bővítése” tárgyú KEOP-1.2.0/09-11-2012-0021 azonosítószámú 
projekt, Támogatóval kötött támogatási szerződését 2015. szeptember 30. napjára módosítsa.  
 
A Képviselő-testület kötbér igényének érvényesítésére jogfenntartással él.   
 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
Határidő: értelemszerű 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

174/2015.(IX.7.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Medgyesegyháza Város szennyvízcsatornázásának IV. ütem kiépítése és a 
szennyvíztisztító telep bővítése” tárgyú KEOP-1.2.0/09-11-2012-0021 azonosítószámú 
projekt kivitelezői szerződés végső határidejét 2015. 08. 24-re módosítsa. A Képviselő-
testület felszólítja a kivitelezőt a szerződés-módosítást alátámasztó dokumentumok 
benyújtására. 
 
A Képviselő-testület kötbér igényének érvényesítésére jogfenntartással él.   
 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
Határidő: értelemszerű 
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 



175/2015.(IX.7.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
„Medgyesegyháza Város szennyvízcsatornázásának IV. ütem kiépítése és a szennyvíztisztító 
telep bővítése” tárgyú KEOP-1.2.0/09-11-2012-0021 azonosítószámú projektet a szennyvíz 
átemelők kapcsán az eredeti műszaki tartalommal valósítja meg. Egyben utasítja a jegyzőt, 
hogy a felmerült műszaki tartalom módosítási igénnyel kapcsolatban, haladéktalanul kezdjen 
egyeztetést a közreműködő szervezettel, és a lefolytatott tárgyalás eredményéről 
haladéktalanul tájékoztassa a képviselő-testületet.  
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Kormányos László jegyző 
 

2. Az Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft. társasági szerződés  
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
dr. Nagy Béla György polgármester: Megadom a szót a pénzügyi bizottság elnökének, 
ismertesse a bizottság javaslatát.  
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Szükséges, mert az önkormányzat 
így juthat pénzhez. Az önkormányzat költsége 75 000 Ft, mely az üzletrész befizetése. A 
bizottság a határozati javaslatokat elfogadásra javasolja.  
 
Kraller József képviselő: Az rossz megközelítés, ha azt vesszük, hogy az önkormányzat így 
kap  pénzt.  Ebben  az  esetben  nem  az  önkormányzat  kap  pénzt,  hanem  a  Kft.  által  olyan  
források hívhatóak le, amely a településnek, a térségnek hasznára lehet. a Kft. meglapítása 
olyan programra épül, amely ugyancsak ezt a térséget fedi le és az itt megtermelt javaknak a 
feldolgozásához egyéb felhaszálásához, egyéb források kihasználásához hozzák létre zet a kft-
t. Nem kimondottan az önkormányzat nyer ebben a dologban támogatást, hanem az 
önkormányzat területén lehetnek olyan beruházások, melyek a későbbiekben az 
önkormányzat vagyonát fogják bővíteni.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Olyan jogalanyt hozunk létre Medgyesegyháza 
részvételével, ami egyébként bizonyos pályázati célok elérésének társadalmiasítását alakul 
demonstrálni. 35 kisebb-nagyobb önkormányzat, gazdasági társaság, szociális szövetkezet, 
TÉSZ vesz ebben részt. Rajtunk múlik, milyen célokat tudunk megvalósítani. Az 
önkormányzat részvételi szándéka viszonylag alacsony forrással valósulna meg.                                                     
 
dr. Nagy Béla György polgármester: 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: 
 

176/2015.(IX.7.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy  
1.) részt kíván venni alapító tagként az Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft.-
ben 75 ezer Ft rész üzletrésszel, melynek forrását az Önkormányzat 2015. évi költségvetés 
tartaléka képezné.; 



2.) a határozat mellékletét képező Társasági szerződés tervezet rendelkezéseit megismerte 
és azzal egyetért; 
3.) az önkormányzati részüzletrészhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásával és közös 
képviseletével teljes jogkörben meghatalmazza a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása 
képviselőjét; 
4.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező Társasági 
szerződést aláírja és az alapítással kapcsolatosan minden szükséges jognyilatkozatokat, 
intézkedéseket megtegye.  

 
Határidő: értelem szerint folyamatos 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
 
3. Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Az előterjesztésben le van írva a szükséges döntések 
meghozatalának az indokoltsága, illetve a bizottsági ülésen a jegyző úr részletesen indokolta 
Megadom a szót a pénzügyi bizottság elnökének, ismertesse a bizottság javaslatát.  
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a határozati 
javaslatokat elfogadásra javasolja.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

177/2015.(IX.7.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint alapító úgy határozott, 
hogy a 2015. június 30. napján kelt 142/2015.(VI.30.) számú határozatát az alábbiak szerint 
módosítja:  
Dr. Kulcsár Lászlóné könyvvizsgáló megbízatásának kezdő időpontja: 2015. július 1. napja. 
A 142/2015.(VI.30.) számú határozat egyéb rendelkezései változatlanok. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester 
   Mitykó Mihály Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

178/2015.(IX.7.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint alapító úgy határozott, 
hogy a 2015. június 30. napján kelt 140/2015.(VI.30.) számú határozatát az alábbiak szerint 
módosítja:  
 
Mitykó Mihály ügyvezető megbízatásának időtartama: 2015. július 1. napjától 2016. május 
31. napjáig terjed. Az ügyvezető megbízási díja havi bruttó 253.000, azaz 
kettőszázötvenháromezer Ft. 
A 140/2015.(VI.30.) számú határozat egyéb rendelkezései változatlanok. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester 



A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

179/2015.(IX.7.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 172-Z/2015.(VIII.25.) Kt. 
határozatát hatályon kívül helyezi.  
 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat ismertetése, valamint döntés a 

csatlakozási szándékról 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Megadom a szót a pénzügyi bizottság elnökének, 
ismertesse a bizottság javaslatát.  
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslat 
elfogadását javasolja.  

180/2015.(IX.7.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához csatlakozik. 
Eredményes pályázat esetén a pályázók részére („A” és „B” típusú pályázó esetén is) havi 
4 000,- Ft Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrészt biztosít.  
Felhatalmazza a polgármestert a visszavonhatatlan Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az 
elektronikus adatbázis használatáról szóló irat aláírására, valamint a pályázati kiírás 
közzétételére. 
 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
   Dancsikné Mile Rita ügyintéző 
Határidő: a Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról 
szóló   

-  irat visszaküldésére: azonnal   
- a pályázat kiírására: azonnal   

 
 
Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester az ülést 11:40 
órakor lezárta.  

 
Kmf. 

 
 

    dr. Nagy Béla György                      dr. Kormányos László        
       polgármester                                    jegyző 
 
 

Simonka Jánosné 
jegyzőkönyvvezető 


