
Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 
2/2017. 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 31. 
napján 15:00 órakor kezdődött ülésén.  
 
Az ülés helye: Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. szám.  
 
Jelen vannak: dr. Nagy Béla György polgármester, Sütő Mária Márta alpolgármester, Nagy 
Attila, Farkas Gyula, Dusik János, Kraller József.  
 
Igazoltan távol: 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 6 fő.   
 
Javasolt napirendi pontok:  

 
I. Tájékoztatók: 

 
1. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 

 Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
2. A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 

előzetes tájékoztatás 
 Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
          dr. Kormányos László jegyző 
 

II. Beszámolók: 
 

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
                   Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

III. Fő napirendek: 
 

1. A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadása 
Előadó:  dr. Nagy Béla György polgármester 

 
2. Háziorvosi feladat-ellátási szerződések módosítása 

Előadó:  dr. Nagy Béla György polgármester 
           Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

 
3. A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala 

Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
          dr. Kávássy Leila Viola aljegyző 



4. A DAREH Társulással kapcsolatos döntések meghozatala 
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 

 
5. Az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 16/2016. (XI.30.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 

 
6. EFOP pályázatokkal kapcsolatos döntéshozatal 

Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

7. Rákóczi Szövetség támogatási kérelme 
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

8. Márkoktél Kft. szerződés-módosítási kérelme 
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

9. Platán Patika fakivágásra irányuló kérelme 
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

10. GGD-915 forgalmi rendszámú Suzuki Swift típusú gépjármű értékesítése 
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

11. Boldog Otthon Alapítvány kérelme közművelődési megállapodás megkötésére 
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

12.  Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete kérelme 
közművelődési megállapodás megkötésére 
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

13. Medgyesegyházi „Nebulókért” Alapítvány kérelme közművelődési megállapodás 
megkötésére 
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

14. Medgyesegyházi Varázserdő Alapítvány kérelme közművelődési megállapodás 
megkötésére 
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

15. A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület kérelme közművelődési 
megállapodás megkötésére 
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

16. Új Fejezet Békés Megyéért Ifjúsági Egyesület kérelme közművelődési 
megállapodás megkötésére 
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

17. Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete támogatási kérelme 
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

18. Szívbeteg Csecsemőkért Közhasznú Alapítvány támogatási kérelme 
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 
 



 
19. Dr. Dányi László támogatási kérelme 

Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett a napirendeket 
elfogadta.  

 
IV. Zárt ülés: 

 
dr. Kormányos László jegyző: Az 5-ös számú napirendet javaslom napirendről levenni, 
helyette dr. Bohus Péter kérelmét javaslom felvenni. 20-as főnapirendként javaslom felvenni, 
a Jókai u. 5. szám alatti ingatlanra vonatkozó megállapodás elfogadását.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett a napirendeket 
elfogadta.  
 
I-1. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: A jegyző úrral szombaton részt vettünk az Országos 
Román Nemzetiségi Önkormányzat bálján. Közvetlenül az ülés előtt Mezőkovácsházán részt 
vettünk egy bölcsődei szolgáltatás létesítésével kapcsolatos tájékoztatón. Több lényeges 
dolgot is megtudtunk. Nem külön épületben kell létrehozni, óvodában is lehet. Egy volt 
csoportszoba is lehet bölcsőde számára alkalmas hely. Minimális átalakítás szükséges csak. 
Abban gondolkoztunk, hogy önálló intézményt kell megvalósítanunk. A mini bölcsödében 7 
főt lehet elhelyezni. Ez a leggazdaságosabb, és a szülők igényeit kielégítik. Közismert, hogy 
ezt a modellt a jelenlegi szabályok szerint 2018. december 31-ig kell létrehozni. A 8-as pontot 
szeretném kiegészíteni. Közel 10 millió forint ÖNHIKI-ben részesült Medgyesegyháza 
önkormányzata. Szeretném megköszönni a Hivatal munkatársainak, a pénzügyi vezető 
asszonynak a munkáját. Köszönet illeti Simonka György országgyűlési képviselő urat. Az ő 
személyes javaslatára kaptuk meg a támogatást.  
 
Dusik János Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 17-es pontról szeretnék részletesebb 
tájékoztatást.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Számos panasz volt a KÖZVIL Zrt-vel kapcsolatban. 
Ők látják el a közvilágítás javítását. A hiba a felosztásban van. A KÖZVIL Zrt. végzi az 
egyedi hibák kijavítását, a DÉMÁSZ a szakaszhibák javítását. Ez jelentős késedelmet jelent 
sok esetben. 8 napos a hiba kijavításának az ideje. Ha a KÖZVIL megállapítja a 8. napon, 
hogy a hiba szakaszhiba, átadja a DÉMÁSZ-nak, akinek megint 8 napja van a javításra. A 
KÖZVIL Zrt. vezetőjét meghívtuk a hivatalba. Számítógépes rögzítése van a javítási 
munkáknak, mely rossz képet mutat. Közöltük, amennyiben nem változik, kezdeményezni 
fogjuk a szerződést, akár rendkívüli felmondással felmondani. Létrehoztak egy újabb 
hibaelhárító bázist, így a hibaelhárítás gördülékenyebb lesz, azt ígérték. Az biztató, hogy a 
Kormány  megvásárolta  az  EDF  DÉMÁSZ-t.  Kellő Kormányzati  kontroll  mellett,  a  
fogyasztók védelme fokozottabb lesz. Ha ez nem fog változni, akkor fogom javasolni, hogy a 
DÉMÁSZ jogutódjával kössünk szerződést.  
 
Sütő Mária Márta alpolgármester: Az 1-es ponthoz szeretnék részletesebb tájékoztatást 
kérni. Megbeszélhetnénk, hogy itt helyben Medgyesegyházán a helyi értéktárral kapcsolatos 
munkák hogyan áll, hogyan működik a bizottság helyben.  
 



dr. Nagy Béla György polgármester: A helyi értéktárból jön létre a megyei értéktár. A 
Békés Megyei Önkormányzat testülete felügyeli a tevékenységeket. A fórum témája az volt, 
hogy milyen feladatok várnak a településekre. A célja az volt, hogy az Önkormányzatokat 
tovább generálja az értékeket feltárására, helyi értéktárban való rögzítéséhez. Van bőven 
tennivalónk. A helyi bizottság munkáját Farkas Gyula koordinálja. Három ülésen vettem 
részt.  
 
Farkas Gyula képviselő: A bizottság tagja Nyáriné Szlávik Mária és dr. Karsai Ervin. A 
legutóbb ülésen helyi értéknek nyilvánítottuk a Dinnyefesztivált. Három témakör köré lehet a 
helyi értékeket csoportosítani, épületek, rendezvények, személyek. A medgyesegyházi dinnye 
is értékként került feltüntetésre. Személyek közül Baross Lászlót, Schéner Mihályt javasoltuk. 
Épület a Schéner Mihály emlékmúzeum, és a Baross László emlékmúzeum. Jelenleg folyik a 
jegyzőkönyvek, és az adatok bejuttatása a Megyei Értéktár Bizottsághoz. Feladat még, hogy 
minden értéktár bizottsági tag gyűjtse tovább az információkat. Mindenkit felkérünk, hogy 
javaslatokat a Művelődési Házba juttassák el a részemre.  
 
Sütő Mária Márta alpolgármester: Bizonyára a helyi újság következő számában 
megjelenik, hogy a lakosság javaslataival gazdagítsa a helyi értéktár bővítését.  
 
Kraller József képviselő: Január elején leesett a hó és azt tapasztalhatjuk, hogy az útjaink, 
járdáink többé kevésbé járhatatlanok. A lakosok ezt eléggé nehezen élik meg. A Művelődési 
Ház, a Hivatal és az Iskola környékét is megjegyzik. Nagyon sok jelzés érkezett e tekintetben.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Hozzám is eljutottak a jelzések. Megkerestem a 
Településüzemeltetés Kft. ügyvezetőjét, aki ezért felelős. Akinek problémát okozott, azért én 
elnézést kérek. 5 cm hó esett, azonban utána -10 fokot meghaladó hideg volt. Mitykó 
kollégám minden módszerrel megpróbálta, azonban nem tudták az 5 cm-es havat eltakarítani, 
sózni nem lehet, mert megeszi a járdát a só. Homokot szórtak le, ez a csúszásmentesítés. Ma 
kezdett felengedni a lefagyott jég, elkezdték feltörni. Nyilván az volt a szerencsétlen, hogy 
hétvégén esett le a hó.  
 
Kraller József képviselő: Nem tudom, hogy igaz-e, nem ellenőriztem le. Mitykó úrban egy 
bejelentés kapcsán nem a segítőkészség nyilvánult meg. Időben kellett volna elvégezni a 
munkát. Hétvégén esett hó, ha akkor történik nagyobb megmozdulás, akkor lehetett volna 
valamit tenni. A START közmunka dolgozóit hasznos lett volna mozgósítani, akár a hétvégi 
munka kiváltásával. Főként a Művelődési Ház, iskola, óvoda, orvosi rendelő környékén. 
Jelzéssel éltek nálad és jegyző úrnál, azonban nem jutottak semmire ez ügyben.  
 
dr. Kormányos László jegyző: Kaptam jelzés, de a sót mellőzve kellett homokolni a 
járdákat. Volt konfliktusom egy helyi lakossal, aki a közösségi hálón üzent nekem. Nem 
olvastam, nem vagyok tagja a hálónak. Közfoglalkoztatottként neki is részese kellett volna 
lennie az elhárításnak.  
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Rengeteg zúzmara képződött, a fák 
alatt ott vannak a jégbordák.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Kérem, hogy a tájékoztatót fogadjuk el 
határozathozatal nélkül.  
 
II-1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 



dr. Kormányos László jegyző: Az 1/2017. (I.11.) kt. határozatban arról döntött a testület, 
hogy VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú benyújtásra kerülő pályázathoz kapcsolódó megbízási díj 
összegére 5,5 millió forintot tervezett. Kraller képviselő úr jelezte, hogy az 5 % nem ekkora 
összeg, hanem 6 350 E Ft.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a határozati 
javaslatot szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

5/2017.  (I. 31.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról 
szóló beszámolót elfogadja azzal, hogy az 1/2017.  (I.11.) Kt. határozatot módosítani 
szükséges az alábbiak szerint:  „A megbízási díj, a támogatási összeg 5 %+ÁFA - maximum 
bruttó 6 350 E Ft - fedezete a fejlesztési forrásokra elkülönített önkormányzati keret.” 
 
Felelős: dr. Kormányos László jegyző 
Határidő: azonnal 
 
III-1. A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadása 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: A munkaprogramra kértünk javaslatokat. Ez alapján 
állt össze. 
 
dr. Kormányos László jegyző: A március 28-i ülés beszámoló napirendjei között szerepel a 
Gondozási Központ tevékenységének beszámolója. Az áprilisi ülés napirendjei között is 
szerepel, az április havi tervezetből kérem törölni. Javaslat lenne, hogy azok a civil 
szervezetek, akikkel közfoglalkoztatási megállapodást kötünk, adjanak tájékoztatót januárban 
a munkájukról.  

 
Sütő Mária Márta alpolgármester: Szeretném kérdezni jegyző úrtól, hogy a május 30-i 
ülésen szerepel a Településüzemeltetés Kft. elegendő ezt ekkor tárgyalni? Esetleg korábban is 
lehetne, ne az utolsó napon kelljen ebben dönteni.  
 
dr. Kormányos László jegyző: Megalapozott az észrevétel, ne az utolsó pillanatban kerüljön 
megtárgyalásra, az áprilisi ülésen kerüljön sor akkor a megtárgyalásra.  

 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a határozati 
javaslatot szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

6/2017.(I. 31.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi munkatervét a 
határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.  
 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
   dr. Kormányos László jegyző 
Határidő: értelem szerint. 



melléklet a 6/2017.(I. 31.) Kt. határozathoz 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

2017. évi 
MUNKATERVE 

 
Medgyesegyháza, 2017. január 26.     
 
Elfogadva: a 6/2017. (I.31.) Kt. határozattal 
 
2017. február 15.   

 
1. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének 

elfogadása. 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
2017. február 28.   
 

I. Tájékoztatók 
 

1. Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
II. Beszámolók: 

 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

2. Beszámoló a polgármesteri keret felhasználásáról 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
III. Fő napirendek: 

 
1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásról szóló 6/2011. (III.2.) Ök. 

rendelet módosítása 
Előadó: dr. Kormányos László jegyző  

 
2. Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda beiratkozási időpont és nyári nyitvatartás 

meghatározása. 
Előadó: Varga Jánosné intézményvezető 
 

3. 2016. évi költségvetési rendelet módosítása 
Előadó: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 
 

4. Polgármester szabadságolási tervének elfogadása 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
5. Személyi térítési díj rendelet módosítása 

Előadó: Mészárosné Hrubák Mária 
 
 



2017. március 28.    
 

I. Tájékoztatók 
 

1. Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
II. Beszámolók: 

 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

2. Nemzetiségi önkormányzatok beszámolója  
Előadó: Nyáriné Szlávik Mária elnök 

  Negrea C. Dániel elnök 
 

3. Beszámoló a Gondozási Központ 2016. évi tevékenységéről.  
Előadó: Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

 
4. Civil szervezeteknek nyújtott támogatásokról szóló beszámolók elfogadása 

Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

5. A Szociális és Oktatási Bizottság 2016. december – 2017. február havi átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolója  
Előadó: Farkas Gyula elnök 

 
III. Fő napirendek: 

 
1. Közbeszerzési terv elfogadása 

Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

2. Civil szervezetek támogatására pályázat kiírása 
    Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

2017. április 25.    
 

I. Tájékoztatók 
 

1. Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
2. Tájékoztató Medgyesegyháza közrendjéről, közbiztonságáról  

Előadó: Almási Levente r. alezr.  
 

3. Tájékoztató a kintlévőségekről 
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 

 
II. Beszámolók: 

 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 



III. Fő napirendek: 
 

1. Zárszámadási rendelet elfogadása 
Előadó: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 
2. 2017. évi költségvetési előirányzatok módosítása 

Előadó: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 
 

3. Civil szervezetek támogatására benyújtott pályázatok elbírálása 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
 
 

4. Medgyesegyházi Településüzemeltetés Nonprofit Kft 2016. évről szóló Gazdasági 
beszámolójának és Egyszerűsített Mérlegbeszámolójának elfogadása.  
Előadó: Mitykó Mihály ügyvezető 

 
 
2017. május 30.  Kihelyezett testületi ülés Bánkúton 
 
 

I. Közmeghallgatás 
 
II. Tájékoztatók 

 
1. Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 

Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

2. Tájékoztató az óvodai beiratkozásról 
Előadó: Varga Jánosné intézményvezető 

 
III. Beszámolók: 

 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

2. Gyermekvédelmi beszámoló 
Előadó: Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

 
IV. Fő napirendek: 

 
 
2017. június 27.     
 

I. Tájékoztatók 
 

1. Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

2.  Tájékoztató a falugazdász tevékenységéről. 
                 Előadó: Ádám Tamás falugazdász 

 



II. Beszámolók: 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

2. A Szociális és Oktatási Bizottság 2017. március-május havi átruházott hatáskörben 
hozott döntések  
Előadó: Farkas Gyula elnök 
 

3. Medgyesegyházi „Nebulókért” Alapítvány szakmai beszámolója 
Előadó: Gácsér Béláné elnök 

 
2017. augusztus 29.    
 

I. Tájékoztatók 
 

1. Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
II. Beszámolók: 

 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 
2. Beszámoló a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 2016. II. -2017. I. félévi     

tevékenységéről. 
      Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 
3. Beszámoló az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról 
      Előadó: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 
 

III. Fő napirendek: 
 

1. Költségvetési előirányzatok módosítása 
Előadó: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 
2. Kitüntetések adományozása 
      Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

2017. szeptember 26.    
 

I. Tájékoztatók 
 

1. Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

II. Beszámolók: 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 

 
 



2. Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda 2016/2017-es tanév Szakmai Beszámolója 
Előadó: Varga Jánosné intézményvezető 
 

3. A Szociális és Oktatási Bizottság 2017. június – augusztus havi átruházott hatáskörben 
hozott döntések  
Előadó:  Farkas Gyula elnök 
 

III. Fő napirendek: 
 

1. Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda vezetői munkatervének elfogadása 
Előadó: Varga Jánosné intézményvezető 

 
2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat ismertetése, valamint 

döntés a csatlakozási szándékról 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
2017. október 31.    
 

I.  Tájékoztatók 
 

1. Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
II. Beszámolók: 

 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

2. Beszámoló a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési 
szervek 2016. évi költségvetésének háromnegyed-évi teljesítési adatairól 

                 Előadó: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 
 

III. Fő napirendek: 
 

1.     A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása 
   Előadó: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 
 

2. A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyása 
   Előadó: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 
 

2017. november 28.     
 

I. Közmeghallgatás 
 
II. Tájékoztatók 

 
1. Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 

Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

2.   Orvosi ügyeleti ellátás tapasztalatairól 
      Előadó: ügyeletvezető 



 
III. Beszámolók: 

 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

2. Beszámoló a 2017. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól 
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 

 
3. Beszámoló a 2017. évi közfoglalkoztatási programról 

Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

IV. Fő napirendek: 
 

1. Díjtétel rendeletek módosítása 
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 

 
2. Az általános iskolai körzethatárok véleményezése 

Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

3. A Medgyesegyházi Településüzemeltetés Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terv 
koncepciója 
Előadó: Mitykó Mihály ügyvezető 
 

4. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat elbírálása  
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

5. Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részvétel 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

2017. december 12.     
 

I. Tájékoztatók 
 

1. Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

2. Tájékoztató a kintlévőségekről  
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

II. Beszámolók: 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
       Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 
2. Szociális és Oktatási Bizottság 2017. szeptember - november havi átruházott 

hatáskörben hozott döntések  
       Előadó: Farkas Gyula elnök 
 

III. Fő napirendek: 
 
 



1. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadása 
Előadó: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 
2018. január 30.  
 

I. Tájékoztatók 
 

3. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 
 Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

4. Boldog Otthon Alapítvány tájékoztatója a Nemzeti Művelődési Intézet kulturális 
közfoglalkoztatási programjában való részvételről  
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

5. Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete tájékoztatója a 
Nemzeti Művelődési Intézet kulturális közfoglalkoztatási programjában való 
részvételről  
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

6. Medgyesegyházi „Nebulókért” Alapítvány tájékoztatója a Nemzeti Művelődési 
Intézet kulturális közfoglalkoztatási programjában való részvételről  
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

7. Medgyesegyházi Varázserdő Alapítvány tájékoztatója a Nemzeti Művelődési 
Intézet kulturális közfoglalkoztatási programjában való részvételről  
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

8. A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület tájékoztatója a Nemzeti 
Művelődési Intézet kulturális közfoglalkoztatási programjában való részvételről  
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

9. Új Fejezet Békés Megyéért Ifjúsági Egyesület tájékoztatója a Nemzeti Művelődési 
Intézet kulturális közfoglalkoztatási programjában való részvételről  
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

II. Beszámolók: 
 

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
                   Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

III. Fő napirendek: 
 

20. A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadása 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
III-2. Háziorvosi feladat-ellátási szerződések módosítása 

 
dr. Nagy Béla György polgármester: Mint az már közismert dr. Molnár Katalin háziorvost 
tartós távollétének idejére dr. Dimák Sándor háziorvos helyettesíti. A testületnek a határozat 
mellékletét képező módosítást el kell fogadnia.  
 
 



Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A melléklet a rendelési idő 
módosításáról szól. Törvényi kötelezettségünk elfogadni. Kérdezném, hogy mikortól, mivel 
az előterjesztésben időpont nem szerepel.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Február 1-től. Ez a helyettesítés a legszerencsésebb, 
mivel itt dolgozó helyben működő másik körzetben dolgozó látja el a helyettesítést.   
 
Kraller József képviselő: Fontos, hogy időtartamát tekintve változatlan a rendelési idő, de a 
doktornő körzetében a rendelési idő változott. Erről tájékoztatni kell a lakosságot.  
 
Sütő Mária Márta alpolgármester: Sokkal jobb, hogy két alkalommal van Bánkúton 
jelenléte az orvosnak.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Jegyző úr és Farkas Gyula segítségét kérem, hogy 
minél szélesebb körben kapjon tájékoztatást a lakosság a rendelési idő változásáról.  
 
Sütő Mária Márta alpolgármester: A helyi hirdetőtáblákra is kerüljön ki. Ez vonatkozna a 
rendezvényekre is. Sokan várják, hogy plakátokon is megjelenjen az információ.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a határozati 
javaslatot szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

7/2017.(I. 31.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi feladat-ellátási 
szerződések – a határozat mellékletét képező tartalmú – módosítását elfogadja. Felhatalmazza 
dr. Nagy Béla György polgármestert a szerződés-módosítások aláírására.  
 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
   Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 
Határidő: azonnal 
 

1. sz. melléklet a 7/2017.(I. 31.) Kt. határozathoz 
 

SZERZŐDÉS-MÓDOSÍTÁS HÁZIOVOSI FELDAT-ELLÁTÁSÁRA  
TERÜLETI ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉGGEL 

 
amely létrejött egyrészről a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat  (székhely: 5666 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1., azonosítószám /törzsszám/: 725217, adószám: 15725211-2-
04, bankszámlaszám: 11733137-15344083-00000000) képviseli: Dr. Nagy Béla György 
polgármester  (a továbbiakban: Önkormányzat) 
másrészről Dimák  és  Társa  Bt. 5700 Gyula, Kiss János Altábornagy u. 29. ( Cg.04-06-
007976, adószáma: 22117744-1-04, bankszámlaszáma: Erste Bank 11600006-00000000-
13070962) képviseli: Dr. Dimák Sándor orvos, mint megbízott (a továbbiakban: Szolgáltató)  
között a 2015.12.07. napján megkötött Háziorvosi feladat-ellátás területi ellátási 
kötelezettséggel történő biztosításáról szóló szerződés módosítása tárgyában az alábbi 
feltételek szerint: 

Előzmények: 
Medgyesegyháza Város II. számú felnőtt háziorvosi körzetében Dr. Molnár Katalin háziorvos 
tartós távolléte miatt, a háziorvosi szolgáltatás helyettesítéssel kerül biztosításra. A 



helyettesítést Dr. Dimák Sándor háziorvos végzi. A szolgáltató a helyettesítés tényét és az 
abból eredő változásokat bejelentette az engedélyező hatóság felé. Az engedélyező hatóság a 
bejelentésben szereplő változásokat tudomásul vette és bejegyezte. Mindezek miatt szükséges 
a 2015. 12. 07. napján kelt feladat-ellátási szerződés módosítása. 
 

1. A feladat-ellátásra vonatkozó szerződés 14. pontja az alábbiak szerint módosul: 
14. A felek megállapodnak, hogy Szolgáltató rendelési ideje legalább heti 22 óra 
az alábbi rendelési idő szerint: 
 
Rendelési idő:  
Hétfő:  800órától 1200óráig  
  1200órától 1300óráig Bánkút 
Kedd: 1030órától 1230 óráig Csabaszabadi 
  1300órától 1500 óráig Pusztaottlaka 
Szerda:  800órától 1200 óráig 
Csütörtök: 800órától 1200 óráig 
  1200órától 1300óráig Bánkút 
Péntek: 800órától 1200 óráig 
 
Rendelkezésre állási idő hétfőtől-péntekig 7- 15,oo óráig tart. 
 

 
2. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2017.(I. 31.) Kt. számú 

határozatával felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására. 
3. Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték, rendelkezéseit megértették, 

azokat magukra nézve kötelezőnek elismerték, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 
 

Medgyesegyháza, 2017. január ……. 
 
____________________________    _________________________ 
             Polgármester           Szolgáltató képviselője 
 

2. sz. melléklet a 7/2017.(I. 31.) Kt. határozathoz 
 

SZERZŐDÉS-MÓDOSÍTÁS 
HÁZIOVOSI FELDAT-ELLÁTÁSÁRA TERÜLETI ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉGGEL 

 
amely létrejött egyrészről a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat  (székhely: 5666 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1., azonosítószám (törzsszám): 725217, adószám: 15725211-2-
04, bankszámlaszám: 11733137-15344083-00000000) képviseli: Dr. Nagy Béla György 
polgármester  (a továbbiakban: Önkormányzat) 
másrészről a KODEIN-MED Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(5700 Gyula, Nagyváradi u. 30.; Cg. 04-09-009557/4, adószáma: 11686059-2-04, 
bankszámlaszáma: Erste Bank 11600006-00000000-39127088) képviseli: Dr. Molnár Katalin 
háziorvos, (a továbbiakban: Szolgáltató) között a 2014. 07. 18. napján megkötött Háziorvosi 
feladatellátás területi ellátási kötelezettséggel történő biztosításáról szóló szerződés 
módosítása tárgyában az alábbi feltételek szerint: 
 

Előzmények: 
Medgyesegyháza Város II. számú felnőtt háziorvosi körzetében Dr. Molnár Katalin háziorvos 
tartós távolléte miatt a háziorvosi szolgáltatás helyettesítéssel kerül biztosításra. A szolgáltató 



KODEIN-MED Egészségügyi Szolgáltató Kft. a helyettesítés tényét és az abból eredő 
változásokat bejelentette az engedélyező hatóság felé. Az engedélyező hatóság a 
bejelentésben szereplő változásokat tudomásul vette és bejegyezte. Mindezek miatt szükséges 
a 2014. 07. 18. napján kelt feladat-ellátási szerződés módosítása. 
 

4. A feladat-ellátásra vonatkozó szerződés 14. pontja az alábbiak szerint módosul: 
14.  A felek megállapodnak, hogy Szolgáltató rendelési ideje a helyettesítés ideje alatt 

legalább heti 10 óra, munkanaponként legalább 2 óra az alábbi rendelési idő 
szerint: 
Hétfő: 1300órától 1500 
Kedd: 800órától 1000 
Szerda: 1200órától 1400 
Csütörtök: 1300órától 1500 
Péntek: 1200órától 1400 

 
A rendelkezésre állás ideje munkanapokon: 7,oo órától 15,oo óráig. 

 
5. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2017.(I. 31.) Kt. számú 

határozatával felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására. 
 

6. Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték, rendelkezéseit megértették, 
azokat magukra nézve kötelezőnek elismerték, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 
 

Medgyesegyháza, 2017. január …….. 
____________________________    _________________________ 
             Polgármester           Szolgáltató képviselője 

 
 

III-3. A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala 
 
dr. Kormányos László jegyző: Az első rész a bérleti-üzemeltetési szerződés 1. számú 
mellékeltének módosításáról szól. A második rész a költségek felosztási módjára, a pótlási 
kötelezettségről rendelkezik. A harmadik az árokásóról szóló rendelkezik. Az első és 
harmadik tárgyban hozott a bizottság döntést. A második témában megbízást kaptam, hogy 
keressem fel a főkönyvelő asszonyt. A mai napon válaszolt. A jegyző felolvassa a 
tájékoztatót.  
 
Kraller József képviselő: A szereződésünk értelme szerint eddig az általános nyereségnek 
kellett volna a veszteséges településeket kellett pótolni. Ha nem érték el az általános nyereség 
szintet,  akkor  pótolnunk  kellett.  Ezt  most  nulláig  kell  megtennünk.  Mi  van  akkor,  ha  a  
településen működő szolgáltatói rész pozitívan működik? Pozitív mérleg esetén nem 
rendelkeztek, azonban a veszteséget, az elmaradt nyereséget pótolnunk kell.  
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Mivel nonprofit szervezet, 
nyereséget nem oszthat szét. Ezért járultak hozzá ahhoz, ha nyereséges az üzemeltetés, ott 
magasabb bérleti díjat fizetnek.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Alapvető igény, hogy választ kapjunk egy ilyen 
kérdésre. Tegyünk fel címzetten erre egy kérdést.  
 



Kraller József képviselő: El tudom fogadni amit János mondott. Viszont akkor javaslatot 
kérek, ha kimutatja a nyereséget, akkor sorolja fel, milyen fejlesztéseket valósít meg ebből az 
összegből. Nem javasolnám a veszteséges települések részére visszaforgatni.  
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Tavalyi tájékoztatón úgy rémlik 
azt mondták, hogy tegyünk javaslatot a nyereség felhasználására.  

 
dr. Kormányos László jegyző: A vezetők elmondták, hogy tehetünk javaslatot. A kérdést 
feltettem a főkönyvelő asszonynak, azonban nem kaptam rá választ.  
 
Kraller József képviselő: Nincs a településen olyan szakember, aki jelen esetben meg tudná 
mondani, milyen munkát kellene elvégeznünk. A biztonságos üzemeltetést ők fogják 
meghatározni.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Az idei évben 600 E Ft volt ez az összeg. Ebből 
fedlapokat cseréltek. Két fedlap 600 000 Ft-ba került.  
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság 7 000 Ft-ban javasolja 
az óradíjat meghatározni a harmadik tárgy esetében.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Az első tárgyban az „A” alternatívát, a második 
tárgyban nem tudjuk elfogadni, a harmadik tárgyban az „A” alternatívát javaslom elfogadni. 
Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a határozati javaslatokat szavazásra bocsájtom.  
 
képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

8/2017.(I. 31.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletének 
megfelelő tartalommal elfogadja a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.-vel a víziközművek 
üzemeltetésére 2014. április 30. napján megkötött bérleti-üzemeltetési szerződés 1. számú 
mellékletének módosítását. A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 
polgármestert a módosítás aláírására és a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

9/2017.  (I. 31.) Kt. határozat 
 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a szükséges 
információk hiányában nem ért egyet azzal, hogy a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 
Taggyűlése kötelezi a Társaságot, hogy a 2016. üzleti év zárása során  
- a központi irányítás felosztásának alapja a szűkített önköltség legyen, 
- az egyes víziközmű ágazatok negatív eredménye esetén az adózás előtti eredmény „0” 
szintig kerüljön kiegészítésre az ellátásért felelős önkormányzat által. 
 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
Határidő: értelem szerint 



 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
10/2017.  (I. 31.) Kt. határozat 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 
hogy a Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonában álló 
Kubota KH-033  típusú árokásó gép bérleti díját 7 000 Ft/óra összegben határozza meg, 2017. 
február 01. napjától. 
 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
              Mitykó Mihály ügyvezető 
Határidő: értelem szerint 

 
III-4. A DAREH Társulással kapcsolatos döntések meghozatala 

 
dr. Kormányos László jegyző: Alpolgármester  Asszonnyal  az  elmúlt  héten  részt  vettem  a  
DAREH Bázis Zrt. rendezvényén. A DAREH Társulás hulladékgazdálkodással kapcsolatos 
tevékenységének megkezdéséig településünkön a Békés Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 2016. január 01. napjától a TAPPE Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági és 
Szolgáltató Kft.-t jelölte ki a hulladékgazdálkodási kötelező közszolgáltatási tevékenység 
ideiglenes ellátására. Az Önkormányzat és a TAPPE Kft. közötti megállapodás hatálya az új 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2017. január 31. 
napjáig tart. 2016. évig kétheti majd heti rendszerességre változott az ürítések száma. A 2012. 
évben hatályos árakat vették figyelembe. Rezsicsökkentés miatt nem emelkedhettek az árak. 
A továbbiakban is marad a heti rendszerességű szállítás, és a díj nem emelkedik. Az első 
félévben megvalósulhat a szelektív hulladékgyűjtőt. Ezt kétheti rendszerességgel fogják 
elszállítani. Lesz rajta chip, ami a gyűjtés gyakoriságát regisztrálja. Alvállalkozó 
igénybevételével fog megtörténni a szállítása, a TAPPE fogja ellátni valószínűleg a 
szolgáltatást, mint alvállalkozó. Negyedéves számlázás lesz. Az elnök megkereste a 
tagönkormányzatokat az aktuális kérdésekben. Elfogadtuk a DAREH társulással a feladat-
ellátási szerződést. Azt tartalmazza, hogy a kötelező rendeletalkotási tevékenység kivételével 
a tagtelepülések a feladataikat átadják a társulásnak. Feladatunk van rendeletalkotás kapcsán. 
Elkészítettem a rendelet módosításának tervezetét. Beépítésre kerültek a 
jogszabályváltozások, valamint a társulás munkájának megkezdésével járó változások.  
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Hulladékgyűjtő szigetek lesznek 
kialakítva? 
 
dr. Kormányos László jegyző: Lesznek szelektív hulladékgyűjtő helyek elhelyezve a 
közterületen. Február 6-ig kell jeleznünk a pontos igényeket. Vegyes hulladékszállításra 
továbbra is minden héten szerdán kerül sor.  
 
Kraller József képviselő: Zöld hulladék elszállítása januárban mennyire logikus? 
Márciusban-áprilisban kellene. Lehetne erre javaslatot tenni?  
 
dr. Kormányos László jegyző: Azt hagyjuk benne, hogy évi 14 alkalom.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Tisztázni kellene hogyan történik a szállítás. Javasolni 
kellene április 1. és november 30. közötti időben elosztani a 14 alkalmat.  
 



dr. Kormányos László jegyző: A tájékoztatón elhangzott, lesz olyan rész, ahol 
tárolóedények lesznek elhelyezve, lesz, ahol zacskóban. Konkrétum nincs.  
 
Kraller József képviselő: Ha elindul a szolgáltatás, akkor kapjon a lakosság tájékoztatást.  
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Van olyan hulladék, amelyet a 
lomtalanításkor nem visznek el, nem látom hogyan lesz megoldva.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Mi lesz a fóliával? 
 
Kraller József képviselő: Én is úgy tudom, hogy Kunágota volt megjelölve, mint 
hulladéklerakó hely. Zöldhulladék kapcsán is volt, hogy amit nem szállítanak el, azt oda be 
lehet szállítani. Probléma a kertészeknél a zöld hulladék ártalmatlanítása.  
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Úgy emlékszem, hogy az írásos 
anyagban az is benne szerepelt, hogy elszállítják ingyen, és ha beviszi valaki, akkor a 
lerakásért nem kell fizetni.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a rendelet 
tervezetet elfogadásra javaslom. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta: 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2017. (II.01.) önkormányzati rendelete 
a helyi környezet védelméről, valamint a településtisztaságról és a településen kötelező 

köztisztasági szolgáltatás ellátásáról szóló 
28/2001. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ban kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 
1.  § A 28/2001. (XII.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 25. § (1) bekezdés 
helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(1) A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása 
érdekében – több helyi önkormányzattal közösen – társulást hozott létre, „Dékelet-Alföld 
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás” (a 
továbbiakban: DAREH Önkormányzati Társulás) elnevezéssel. Az Önkormányzat Képviselő-
testülete döntést hozott a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti hulladékgazdálkodási kötelező önkormányzati 
feladat- és hatáskörnek – ide nem értve a rendeletalkotási kötelezettséget – a DAREH 
Önkormányzati Társulás részére történő átadásáról, amely döntése a 285/2016. (XII.13.) Kt. 
határozat alapján a felek általi aláírást követően lépett hatályba 2016. december 21. napján. A 
DAREH Önkormányzati Társulás a közszolgáltatással kapcsolatos feladatokat az 
egyszemélyes tulajdonában álló nonprofit gazdasági társasággal, a DAREH Bázis 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: 



Közszolgáltató) kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján – esetlegesen 
együttműködő partner vagy alvállalkozók bevonásával – látja el.” 
 
2. § A R. 25. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(2) A hulladék elszállításának minimális gyakorisága: 
a) vegyes hulladék esetében heti egyszeri alkalom, 
b) zöldhulladék esetében a szolgáltatást április 01. napjától november 30. napjáig összesen 14 
alkalommal biztosítani kell, 
c) elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (papírhulladék, valamint műanyag és fém 
csomagolási hulladék) esetében havi egyszeri alkalom, 
d) hulladékgyűjtő szigetekről az elkülönítetten gyűjtött papírhulladék, valamint üveg, 
műanyag és fém csomagolási hulladék kétheti egyszeri alkalom.” 
 
3. § A R. 25. § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(3) a) Közszolgáltató évente egyszer, előzetes időpont-egyeztetés alapján köteles az 
ingatlanhasználók részére biztosítani a lomhulladék közvetlen átvételét. 
b) Közszolgáltató legalább évente egyszeri alkalommal köteles lomtalanítási akciót szervezni, 
és a lomhulladék elszállítását biztosítani. 
c) Közszolgáltató a lomtalanítási akció pontos időpontjáról a lakosságot szórólap kiküldésével 
és hirdetményútján tájékoztatja. 
d) A hulladékot az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban 
helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a közszolgáltató előzetesen megjelölt. 
e) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű- és 
gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa,  ne járjon 
baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 
f) A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban 
képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem 
helyezhető nagydarabos, lom hulladékot szállítja el. 
g) Lomtalanítás keretében a Közszolgáltató nem szállítja el az alábbi hulladékfajtákat: 
ga) vegyes hulladék; 
gb) zöldhulladék; 
gc) elkülönítetten gyűjtött papírhulladék, valamint műanyag, fém és üveg csomagolási 
hulladék; 
gd) építési és bontási hulladék; 
ge) gumiabroncs hulladék; 
gf) gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható jármű; 
gg) az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék; 
gh) veszélyes hulladék; 
gi) elektronikai hulladék.” 
 
4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
Medgyesegyháza, 2017. január 31.  

 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a határozati 
javaslatot szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 



11/2017.  (I. 31.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy 
egyeztessen a DAREH Önkormányzati Társulással abban a tárgyban, hogy a lakosság írásbeli 
tájékoztatása után a DAREH Társulás lakossági fórum keretében tájékoztassa a település 
lakosságát a hulladékgazdálkodással kapcsolatos tevékenységének megkezdéséről, valamint 
annak tartalmáról.  
 
Felelős: dr. Kormányos László jegyző  
Határidő: értelem szerint 

 
III-5. dr. Bohus Péter kérelme volt ENCI épület kerítésének felújítása 
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A Dinnyefesztiválkor a volt ENCI 
kerítésének egy része elbontásra kerül, sátrak kerülnek felállításra az udvarban. Dr. Bohus 
Péter, a tulajdonos felújítja a kerítést, ehhez kéri az önkormányzat anyagi hozzájárulását. A 
bizottság javaslata, hogy Farkas Gyula folytasson tárgyalásokat dr. Bohus Péterrel.  
 
Farkas Gyula képviselő: Sikerült a mai napon dr. Bohus Péter úrral beszélnem telefonon. 
Hétvégén felveszi a kapcsolatot azzal, aki az árajánlatot tette a kivitelezésre. Hétfőn fog e-
mailt küldeni, hogy az általa elképzelt felújítás mennyibe kerülne. Rákérdeztem, hogy arra 
gondolt, hogy teljes egészében az önkormányzat fizesse ki az egész kapurészt? Azt mondta 
nem, ezt is le fogja írni az árajánlat mellékletében. Tudja, hogy régi, és a korróziónak is ki van 
téve. A további jó együttműködés reményében bízik abban, hogy a testület hozzájárul, 
támogatja. Kompromisszumkész bármilyen megoldásra.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a határozati 
javaslatot szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

12/2017.  (I. 31.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Farkas Gyulát, a 
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatóját, hogy folytasson tárgyalást dr. Bohus Péterrel, az 
5666 Medgyesegyháza, Kossuth téri volt ENCI épület tulajdonosával, az ingatlan kerítésének 
javítása, felújítása vonatkozásában. A felújítás költségét a kérelmező támassza alá árajánlattal.  
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Farkas Gyulát, a 
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatóját, hogy vegye fel a kapcsolatot a Békés Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, vizsgáltassa meg az 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 
525. hrsz.-on a Dinnyefesztivál rendezvényre színpad felállításának lehetőségét.  
 
Felelős: Farkas Gyula igazgató 
Határidő: 2017. február 15.  

 
III-6. EFOP pályázatokkal kapcsolatos döntéshozatal 

 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Két pályázati lehetőségről van szó. 
Az a bizottság javaslata, hogy csatlakozzunk.  
 



Kraller József képviselő: Nem tudom, ismert-e a pályázat lényege? 
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Elég részletes tájékoztatót 
kaptunk. Jól jöhet az óvodánk átalakításához, a hátrányos helyzetű gyerekek tanulási 
lehetőségéhez. Munkanélküliek részére álláslehetőségek, egészségügyi dolgozók 
továbbképzése, egészségügyi intézmények felújítása.  
 
Kraller József képviselő: A lakosság tájékoztatása érdekében kérdeztem.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Komplex  pályázat,  jelentős  forrást  lehet  megnyerni.  
Kisebb települések szerettek volna részt venni, azonban nem tehették. Olyan hátrányos 
helyzetű réteget kell feltárni, akik jelenleg ellátatlanok. A cél ezeknek a képzése, 
elhelyezkedésre való felkészítése.  
 
Kraller József képviselő: Látom, hogy legalább 5 önkormányzatnak kell a konzorciumban 
lenni. Kik a társönkormányzatok?  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Az egyikben Battonya, Medgyesegyháza lép be a 
konzorciumba. A másikban Mezőkovácsháza és Medgyesegyháza. Nem tudom ki vesz még 
benne részt. Mi eddig két tájékoztatón vettünk részt. Ezen kívül csak Mezőkovácsháza és 
Medgyesegyháza vett részt.  
 
dr. Kormányos László jegyző: Benne vannak kisebb települések is. A négy fő pályázó 
Battonya, Medgyesegyháza, Mezőkovácsháza, Mezőhegyes. Pusztaottlaka és Dombegyház is 
részt fog ebben venni.  

 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a határozati 
javaslatokat szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

13/2017.  (I. 31.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
1. dönt a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett 
térségek” című, EFOP-1.5.3-16 kódszámú pályázati kiírásra Mezőkovácsháza Város 
Önkormányzata által benyújtandó pályázathoz történő csatlakozásról, melyben konzorciumi 
tagként kíván részt venni. 
 
2. felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi megállapodás aláírására, valamint az 
egyéb szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
 
 



14/2017.  (I. 31.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
1. dönt a „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett 
térségek” című, EFOP-3.9.2-16 kódszámú pályázati kiírásra Battonya Város Önkormányzata 
által benyújtandó pályázathoz történő csatlakozásról, melyben konzorciumi tagként kíván 
részt venni. 
 
2. felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi megállapodás aláírására, valamint az 
egyéb szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
III-7. Rákóczi Szövetség támogatási kérelme 

 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A  bizottság  javaslata,  hogy  a  
testület a kérelmet ne támogassa.   

 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a határozati 
javaslatot szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

15/2017.  (I. 31.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség (1027 
Budapest, Szász Károly u. 1. IV/1) támogatási kérelmét megtárgyalta. 
 
A Képviselő-testület a költségvetés szűkös keretei és a kötelezően ellátandó feladatokra 
tekintettel nem támogatja a kérelmet. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a határozatról értesítse ki. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
 
III-8. Márkoktél Kft. szerződés-módosítási kérelme 
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság nem hozott döntést.  
 
Kraller József képviselő:  Arra  várnak  a  kérelemben  szereplők,  hogy  LEADER  pályázat  
formájában tudják megvalósítai. A Kertészek Földje Akciócsoport fejlesztési stratégiái 
elfogadása megtörtént, azonban még nincs felkérés az irányító hatóság részéről, hogy 
dolgozzák ki a felhívásaikat. 2017. december 31-ig ebben nem születik döntés. 
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Saját véleményem, hogy vállalta a 
180 napot. Mi lesz, ha nem lesz pályázati kiírás? 
 
Kraller József képviselő: Biztos, hogy lesz. Ismerem a fejlesztési stratégiát. A felkéréstől 
számítva fél év, hogy pályázni lehessen.  



 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha jól értettem a Kraller képviselő hozzászólásából, 
nem lenne érdemi segítség, a realitás az lenne, ha 2018. december 31. lenne a megvalósításra 
a határidő. Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a határozati javaslatot szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 3 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozat ügyében nem hozott döntést: 
 

16/2017.  (I. 31.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Márkoktél Kft. 
kérelmét elutasítja, és a 2016. szeptember 30. napján kötött bérleti szerződés valamennyi 
pontját érintetlenül hagyja. 
 
Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Kraller József képviselő: Még időben kéri a kérelmező a segítséget. Ha a következő testületi 
ülésen születik döntés, akkor szűkös ideje lenne a megvalósításra. Ezért indította időben a 
dolgot.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Azért szavaztam a kérelem támogatása mellett, mivel 
nem a határidő lejárta után fordult hozzánk. Méltányolható is a kérelem. Itt egy autentikus 
személy, aki ismeri a LEADER pályázatok kiírását, és így nem segítünk ezzel a 
kérelmezőnek, és ő jelezte, hogy abból szeretné megvalósítani.  
 
Sütő Mária Márta alpolgármester: A nemmel szavazóknak meg kellene fontolniuk a 
döntésüket. Miért kényszerítsünk rá egy vállalkozót, hogy közel fél millió forintért elvégezzen 
egy olyan beruházást, melyet később pályázatból jó eséllyel meg lehetne? Helyi vállalkozóval 
szemben tanúsíthatnánk jobb hozzáállást.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Javaslok szünetet elrendelni, és újra szavazásra 
bocsájtom a javaslatot.  
 
Kraller József képviselő: Ezzel egy helyi vállalkozót segítünk. Utólagosan nem fogja tudni 
elszámolni a pályázat keretében. Miért zárjuk ki az esélyét ebben?  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha nem méltányoljuk, vagy meg se tudja csinálni, 
vagy silány minőségben tudja megvalósítani.  
 
Kraller József képviselő: Amikor megvalósította, javaslatot kért, az ő ismeretei szerint a 
legerősebbet. Szakértőt hívtak, hogy meg tudjanak felelni a kérésnek, hogy megfelelő 
minőségű legyen.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester 17:10 órakor 10 perc szünet rendel el.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Javaslom, hogy ismételten tárgyaljuk meg, melyhez 
minősített többség kell, ez jelen esetben 4 igen szavazat. Kérdezem, ki az, aki ezzel az 
indítvánnyal egyetért? 
 



A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadja az 
indítványt.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a határozati 
javaslatot ismételten szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

17/2017.  (I. 31.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Márkoktél Kft. 
kérelmének helyt ad, és a 2016. szeptember 30. napján kötött bérleti szerződés 8. pontját az 
alábbiak szerint módosítja:  
 

8. Bérlő az általa üzemeltetett Bérlemény működtetése során köteles olyan megfelelő 
teljesítményű pára- és szagelszívó berendezést alkalmazni, ami az ételkészítés során 
keletkező párát és illatokat elvezeti. A pára- és szagelszívó berendezés felszerelését és 
beüzemelését Bérbeadó 2018. december 31-ig köteles teljesíteni.  

 
A bérleti szerződés minden más pontja érintetlenül marad. 
Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Ezzel egyidőben, a képviselő-testület a 16/2017.  (I. 31.) Kt. határozatát hatályon kívül 
helyezi.  
 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
Határidő: azonnal 

 
III-9. Platán Patika fakivágásra irányuló kérelme 
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Dr. Számel János kéréssel fordult a 
testülethez, hogy a Dózsa u. 2/B szám alatti ingatlan előtt a közterületen van egy fa, mely 
pollenszórás idejében allergiát okozhat. A bizottság nem tudott egyértelmű döntést hozni, 
szakértői vizsgálat tükrében hozzon a testület döntést.  
 
dr. Kormányos László jegyző: Nem szakértői véleményt szereztem, azonban interneten 
néztem utána a nyárfa allergén hatásának. Dr. Magyar Donát álláspontját felolvassa a jegyző. 
Úgy értelmezem, hogy nem pollenről van szó, hanem a nőivarú virág terméséről, ami nem 
okoz allergén tüneteket. Nem tudom megfelel-e, de a szakértő pénzbe kerül.  
 
Kraller József képviselő: Szüleimhez ilyen nőivarú virágot befújja a szél az udvarba, és úgy 
néz ki, mint a hóesés. Nem elég, hogy nem győz söprögetni, hanem köhögési rohama is van. 
Édesapám már jelezte Mitykó úrnak, a fákat jó lenne kivágni.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: A bizottsági döntés arra irányult, hogy kérjünk 
szakvéleményt erre jogosult szakértőtől. Én a bizottság javaslatát tartanám jónak. Egyet értek, 
hogy az allergénnek való minősítés fikció, mert ha valakinek vitathatatlanul generál 
tüsszögést, köhögést, akkor el kell fogadnunk. Ha több kérdés, hozzászólás nincs a határozati 
javaslatot elfogadásra javaslom. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 



18/2017.  (I. 31.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Számel János, a Platán Patika 
ügyvezető szakgyógyszerésze által 2016. december 8-án benyújtott közérdekű bejelentését, - 
miszerint a  Medgyesegyháza, Dózsa György utca 2/a és 2/b. szám alatti önkormányzati 
bérlakások előtti közterületen, a Medgyesegyháza 509/3 helyrajzi szám alatt álló, és 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat tulajdonát képező 1 darab nyárfa pollen szórási 
időszakában kifejtett allergén hatása miatti fa kivágását kéri - megtárgyalta.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a kérdéses fa allergén hatásának 
vizsgálatára szakértőt kérjen fel. A képviselő-testület a szakértői vélemény függvényében 
hozza meg a döntését.  
 
Határidő: 2017. február 28.  
Felelős: dr. Kormányos László jegyző  

 
III-10. GGD-915 forgalmi rendszámú Suzuki Swift típusú gépjármű értékesítése 
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság javaslata árajánlatok 
kérése a javításra, e mellett ismét kerüljön meghirdetésre.  
 
Kraller József képviselő: Ha értékesíteni kívánjuk, akkor miért kérünk a javításra 
árajánlatot?  
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Csak egy árajánlatunk van a 
javításra. Ha túl magas a javítás költsége, akkor így adjuk el.  
 
 
Kraller József képviselő: Akkor azért kérünk még árajánlatot, hogy ne lehessen azt mondani, 
hogy elfogult az ajánlatot tevő.  
 
dr. Kormányos László jegyző: Egyszer meghirdetésre került, közben lejárt a műszakija. Az 
autó jelenleg nincs beindítható állapotban. Elvittük szerelőhöz, hogy tegyen árajánlatot a 
javításra. Mindemellett tett vételi árajánlatot is. Ne érjen minket az a vád, hogy aki tett 
árajánlatot, az teszi a vételi ajánlatot is.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs a határozati 
javaslatokat elfogadásra javaslom. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

19/2017.  (I. 31.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy a 
GGD-915 forgalmi rendszámú jármű javítására és műszaki vizsgáztatására kérjen 
árajánlatokat. 
 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
Határidő: azonnal 
 



A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

20/2017.  (I. 31.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nyílt pályázati 
eljárás keretében értékesíteni kívánja a tulajdonában álló GGD-915 forgalmi rendszámú, 
Suzuki MA Swift típusú gépjárművet, minimális vételár megjelölésével, melynek összege 
100 000 Ft. 
 
Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2017. február 27. 12.00  
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottságot a gépjármű értékesítésre történő meghirdetésére, a nyilvános 
pályáztatás lefolytatására.  
 
A pályázatok bontása a 2017. február 27. napi Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén 
történik. A pályázatok elbírálásáról Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2017. február 28-i nyilvános ülésén dönt.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
   Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 

 
 

III-11. Boldog Otthon Alapítvány kérelme közművelődési megállapodás megkötésére 
 
Farkas Gyula a Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: A megállapodás lényege, hogy az 
önkormányzattal közművelődési megállapodást kössenek a civil szervezetek. Sok civil 
szervezet kihasználta eddig is, hogy kulturális közfoglalkoztatottakat foglalkoztatott. Az 
NMI-től vagy az OSZK-tól lehetett igényelni, a településnek nem került kiadásába. A 
fizetésüket NMI-től vagy az OSZK-tól kapták. A következő ciklusban való 
foglalkoztatásukhoz szükség van a megállapodás megkötésére. A bizottság minden kérelmező 
esetében javasolta a hozzájárulás megadását. Én a helyi civileket támogatom.  
 
17:35 dr. Kávássy Leila Viola aljegyző megérkezik.  
 
Farkas Gyula a Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: Az én aggályom a békéscsabai 
egyesületről nem tudunk semmit. Valóban nagy segítséget nyújtanának a rendezvényeinkről. 
Kérjük a beszámolójukat, hogy milyen tevékenységet végeztek, ez alapján a közművelődési 
megállapodást vissza is lehetne vonni.  
 
Kraller József képviselő: Az alkalmazottak részéről van-e szakmai, képesítési követelmény? 
Van-e annyi képesítésű, hogy meg tudunk felelni? Van-e munkahelyi kötöttség, hol, milyen 
intézményben használhatják fel a segítségüket? 
 
Farkas Gyula a Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: Minimum érettségivel kell 
rendelkezniük. Ez egy felmérés, a pályázatot be fogják nyújtani. Nincs kikötve, hogy helyileg 
hol foglalkoztatják. Az egyesületekhez kötik. A kérdés, hogy békéscsabai akkor nem lehet 
egy medgyesi a közfoglalkoztatott.  
 



Kraller József képviselő: Minél több medgyesinek kellene munkalehetőséget biztosítani. 
Konkrét művelődéshez kapcsolódó szakmai képesítésre gondoltam.  
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Nem hagy nyugodni, hogy mint a 
6 kérelmező, ugyan azokban vegyen részt? Tudunk munkát adni? 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Nem is értem, hogy ez hogyan merül fel. 200 
embernek is tudnánk munkát biztosítani. Miért probléma, hogy ajánlatot tesz, erre kérelmet 
nyújtanak be? Nyilván számon kell kérni a civil szervezeteket. Mind törvényesen működik, 
vannak eszközeik, felajánlják a segítségüket. Várjuk őket. Ha nem teljesítenek, jövőre nem 
kötünk velük megállapodást.  
 
Kraller József képviselő: A testület arról tett tanúbizonyságot, hogy vállalkozások és civil 
szervezetek kapcsán tud nyújtani. Elmondtam, hogy a megállapodások aláírásukkal, a 
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója kap ezzel nagy lehetőséget. Gyulát majd kérdőre 
lehet vonni, hogy mennyire vonta be őket a feladatokba. Lehetőséget tudunk biztosítani a 
közfoglalkoztatottaknak.  
 
Nagy Attila képviselő: Örüljünk neki. Az igazi szűrő a pályázat. Nem ismerem a kiírást. Ez 
egy formai követelménye a benyújtott pályázatnak. A pályázatban konkrét tevékenységet meg 
kell fogalmazni. Ha nem megfelelő, akkor nem is fogják elfogadni a pályázatot.  
 
dr. Kormányos László jegyző: Az Mötv. meghatározza a kötelezően ellátandó 
önkormányzati feladatokat. Ezt idéztem be, mivel nem kaptam segédletet a 
megfogalmazáshoz.  
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a határozati 
javaslatot szavazásra bocsájtom.  
 

21/2017.  (I. 31.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Boldog Otthon Alapítvánnyal 
(5666 Medgyesegyháza, Zsilinszky u. 57.) a Nemzeti Művelődési Intézet kulturális 
közfoglalkoztatási programjában való részvételhez a határozat mellékletét képező 
Közművelődési Megállapodást meg kívánja kötni.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

melléklet a 21/2017.  (I. 31.) Kt. határozat 
 

KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
Amely létrejött egyrészről a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (5666 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1., a továbbiakban: Önkormányzat) – képviselője: dr. Nagy 
Béla György polgármester,  
másrészről a Boldog Otthon Alapítvány (5666 Medgyesegyháza, Zsilinszky u. 57., a 
továbbiakban: Alapítvány) – képviselője: Balogné Süli Beáta kuratóriumi elnök  

(a továbbiakban együtt: Felek) között, az alulírott napon az alábbi feltételekkel: 
 

1.) A Felek rögzítik, hogy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény vonatkozó rendelkezései, valamint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 



bekezdés 7. pontjában foglalt feladat – kulturális szolgáltatás, különösen a 
nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet 
támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési 
tevékenység támogatása; – a helyi önkormányzat által ellátandó, helyben 
biztosítandó közfeladat, amelynek megvalósulását elősegíti a Boldog Otthon 
Alapítvány, az általa végzett, ezen közfeladat ellátásának teljesülését szolgáló 
közérdekű tevékenységével. 
 

2.) Jelen együttműködés keretében az Önkormányzat lehetőségeihez mérten vállalja: 
a) népszerűsíti az Alapítvány tevékenységét, eredményeit. A helyi újságban, 

médiában lehetőséget ad információik közreadására; 
b) segítséget nyújt az Alapítvány iratainak másolásában, kiadványainak 

elkészítésében; 
c) az Alapítvány pályázati munkáinak elkészítésének érdekében szükség esetén 

önkormányzati ajánlást biztosít; 
d) önkormányzati közterületek használatát díjmentesen biztosítja az alapítványi 

rendezvények megtartásához; 
e) segítséget nyújt az Alapítvány működéséhez, programjainak lebonyolításához; 
f) az Alapítványt érintő ügyekben kikéri annak véleményét, javaslatait. 

 
3.) Az Alapítvány vállalja: 

a) a települési kulturális tevékenység támogatását;  
b) elősegíti a településen élő hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 

esélyegyenlőségét;  
c) felkérésre részt vesz az Önkormányzat által szervezett programok, rendezvények 

lebonyolításában, aktívan hozzájárul a közösségi élet kiterjesztéséhez; 
d) közreműködik abban, hogy Medgyesegyháza szellemi, társadalmi és természeti 

értékeit minél szélesebb körben megismerhessék; 
e) tevékenységéről szükség szerint tájékoztatja az Önkormányzat Képviselő-

testületét; 
f) javaslattevő, véleményező és érdekképviseleti feladatokat lát el; 
g) ismeretterjesztő tevékenységet végez, előadásokat szervez, tájékoztat az elért 

eredményekről. 
 

4.) A megállapodás egyéb elemei: 
a) a Felek jelen jogviszonyt határozatlan időre hozzák létre és az a megállapodás 

aláírásával lép hatályba. Mindkét Fél jogosult 30 napos határidőre jelen 
jogviszonyt indokolás nélküli felmondással megszüntetni, felmondási indok vagy 
szerződésszegő magatartás hiányában is. 

b) a Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott 
kérdésekre megfelelően irányadóak a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. 
törvénynek és a kapcsolódó egyéb anyagi jogi jogszabályoknak a rendelkezései. 
Nem várt viták esetére a szerződő Felek kikötik a Battonyai Járásbíróság 
kizárólagos illetékességét. 
 

Medgyesegyháza, 2017. február …... 
 
……………………………………………..          …………………………………….... 

dr. Nagy Béla György polgármester        Balogné Süli Beáta Kuratóriumi Elnök 
  Önkormányzat képviselője     Alapítvány képviselője 
 



III-12 Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete kérelme 
közművelődési megállapodás megkötésére 

 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha kérdés, hozzászólás nincs a határozati javaslatot 
elfogadásra javaslom. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

22/2017.  (I. 31.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza és Bánkút 
Mozgáskorlátozottak Egyesületével (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 2.) a Nemzeti 
Művelődési Intézet kulturális közfoglalkoztatási programjában való részvételhez a határozat 
mellékletét képező Közművelődési Megállapodást meg kívánja kötni.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

melléklet a 22/2017.  (I. 31.) Kt. határozat 
 

KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

Amely létrejött egyrészről a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (5666 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1., a továbbiakban: Önkormányzat) – képviselője: dr. Nagy 
Béla György polgármester,  
 

másrészről a Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete (5666 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 2., a továbbiakban: Egyesület) – képviselője: Szabó Györgyné 
egyesületi elnök  
(a továbbiakban együtt: Felek) között, az alulírott napon az alábbi feltételekkel: 

 
1) A Felek rögzítik, hogy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 

a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény vonatkozó rendelkezései, valamint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 7. pontjában foglalt feladat – kulturális szolgáltatás, különösen a 
nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet 
támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési 
tevékenység támogatása; – a helyi önkormányzat által ellátandó, helyben 
biztosítandó közfeladat, amelynek megvalósulását elősegíti a Medgyesegyháza és 
Bánkút Mozgáskorlátozottak egyesülete, az általa végzett, ezen közfeladat ellátásának 
teljesülését szolgáló közérdekű tevékenységével. 
 

2) Jelen együttműködés keretében az Önkormányzat lehetőségeihez mérten vállalja: 
a) népszerűsíti az Egyesület tevékenységét, eredményeit. A helyi újságban, médiában 

lehetőséget ad információik közreadására; 
b) segítséget nyújt az Egyesület iratainak másolásában, kiadványainak 

elkészítésében; 
c) az Egyesület pályázati munkáinak elkészítésének érdekében szükség esetén 

önkormányzati ajánlást biztosít; 
d) önkormányzati közterületek használatát díjmentesen biztosítja az egyesületi 

rendezvények megtartásához; 



e) segítséget nyújt az Egyesület működéséhez, programjainak lebonyolításához; 
f) az Egyesületet érintő ügyekben kikéri annak véleményét, javaslatait. 

 
3) Az Egyesület vállalja: 

a) a települési kulturális tevékenység támogatását;  
b) elősegíti a településen élő hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 

esélyegyenlőségét;  
c) felkérésre részt vesz az Önkormányzat által szervezett programok, rendezvények 

lebonyolításában, aktívan hozzájárul a közösségi élet kiterjesztéséhez; 
d) közreműködik abban, hogy Medgyesegyháza szellemi, társadalmi és természeti 

értékeit minél szélesebb körben megismerhessék; 
e) tevékenységéről szükség szerint tájékoztatja az Önkormányzat Képviselő-

testületét; 
f) javaslattevő, véleményező és érdekképviseleti feladatokat lát el; 
g) ismeretterjesztő tevékenységet végez, előadásokat szervez, tájékoztat az elért 

eredményekről. 
 

4) A megállapodás egyéb elemei: 
a) a Felek jelen jogviszonyt határozatlan időre hozzák létre és az a megállapodás 

aláírásával lép hatályba. Mindkét Fél jogosult 30 napos határidőre jelen 
jogviszonyt indokolás nélküli felmondással megszüntetni, felmondási indok vagy 
szerződésszegő magatartás hiányában is. 

b) a Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott 
kérdésekre megfelelően irányadóak a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. 
törvénynek és a kapcsolódó egyéb anyagi jogi jogszabályoknak a rendelkezései. 
Nem várt viták esetére a szerződő Felek kikötik a Battonyai Járásbíróság 
kizárólagos illetékességét. 

 
Medgyesegyháza, 2017. február …... 
 
 
……………………………………………..          …………………………………….... 

dr. Nagy Béla György polgármester        Szabó Györgyné Egyesületi Elnök 
  Önkormányzat képviselője        Egyesület képviselője 

 
 

III-13 Medgyesegyházi „Nebulókért” Alapítvány kérelme közművelődési 
megállapodás megkötésére 

dr. Nagy Béla György polgármester: Ha kérdés, hozzászólás nincs, a határozati javaslatot 
szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

23/2017.  (I. 31.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyházi „Nebulókért” 
Alapítvánnyal (5666 Medgyesegyháza, Luther u. 7.) a Nemzeti Művelődési Intézet kulturális 
közfoglalkoztatási programjában való részvételhez a határozat mellékletét képező 
Közművelődési Megállapodást meg kívánja kötni.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 



 
melléklet a 23/2017.  (I. 31.) Kt. határozat 

 
KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
Amely létrejött egyrészről a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (5666 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1., a továbbiakban: Önkormányzat) – képviselője: dr. Nagy 
Béla György polgármester,  
 
másrészről a Medgyesegyházi „Nebulókért” Alapítvány (5666 Medgyesegyháza, Luther u. 
7., a továbbiakban: Alapítvány) – képviselője: Gácsér Béláné kuratóriumi elnök  
(a továbbiakban együtt: Felek) között, az alulírott napon az alábbi feltételekkel: 

 
1) A Felek rögzítik, hogy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 

a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény vonatkozó rendelkezései, valamint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 7. pontjában foglalt feladat – kulturális szolgáltatás, különösen a 
nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet 
támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési 
tevékenység támogatása; – a helyi önkormányzat által ellátandó, helyben 
biztosítandó közfeladat, amelynek megvalósulását elősegíti a Medgyesegyházi 
„Nebulókért” Alapítvány, az általa végzett, ezen közfeladat ellátásának teljesülését 
szolgáló közérdekű tevékenységével. 
 

2) Jelen együttműködés keretében az Önkormányzat lehetőségeihez mérten vállalja: 
a) népszerűsíti az Alapítvány tevékenységét, eredményeit. A helyi újságban, 

médiában lehetőséget ad információik közreadására; 
b) segítséget nyújt az Alapítvány iratainak másolásában, kiadványainak 
elkészítésében; 
c) az Alapítvány pályázati munkáinak elkészítésének érdekében szükség esetén 

önkormányzati ajánlást biztosít; 
d) önkormányzati közterületek használatát díjmentesen biztosítja az alapítványi 

rendezvények megtartásához; 
e) segítséget nyújt az Alapítvány működéséhez, programjainak lebonyolításához; 
f) az Alapítványt érintő ügyekben kikéri annak véleményét, javaslatait. 

 
3) Az Alapítvány vállalja: 

a) a települési kulturális tevékenység támogatását;  
b) elősegíti a településen élő hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 

esélyegyenlőségét;  
c) felkérésre részt vesz az Önkormányzat által szervezett programok, rendezvények 

lebonyolításában, aktívan hozzájárul a közösségi élet kiterjesztéséhez; 
d) közreműködik abban, hogy Medgyesegyháza szellemi, társadalmi és természeti 

értékeit minél szélesebb körben megismerhessék; 
e) tevékenységéről szükség szerint tájékoztatja az Önkormányzat Képviselő-

testületét; 
f) javaslattevő, véleményező és érdekképviseleti feladatokat lát el; 
g) ismeretterjesztő tevékenységet végez, előadásokat szervez, tájékoztat az elért 

eredményekről. 
 

4) A megállapodás egyéb elemei: 



a) a Felek jelen jogviszonyt határozatlan időre hozzák létre és az a megállapodás 
aláírásával lép hatályba. Mindkét Fél jogosult 30 napos határidőre jelen 
jogviszonyt indokolás nélküli felmondással megszüntetni, felmondási indok vagy 
szerződésszegő magatartás hiányában is. 

b) a Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott 
kérdésekre megfelelően irányadóak a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi 
V. törvénynek és a kapcsolódó egyéb anyagi jogi jogszabályoknak a 
rendelkezései. Nem várt viták esetére a szerződő Felek kikötik a Battonyai 
Járásbíróság kizárólagos illetékességét. 

 
Medgyesegyháza, 2017. február …... 
 
 
……………………………………………..          …………………………………….... 

dr. Nagy Béla György polgármester             Gácsér Béláné Kuratóriumi Elnök 
  Önkormányzat képviselője     Alapítvány képviselője 

 
 
III-14 Medgyesegyházi Varázserdő Alapítvány kérelme közművelődési 
megállapodás megkötésére 

 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha kérdés, hozzászólás nincs, a határozati javaslatot 
szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

24/2017.  (I. 31.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Varázserdő 
Alapítvánnyal (5666 Medgyesegyháza, Hősök u. 2.) a Nemzeti Művelődési Intézet kulturális 
közfoglalkoztatási programjában való részvételhez a határozat mellékletét képező 
Közművelődési Megállapodást meg kívánja kötni.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
melléklet a 24/2017.  (I. 31.) Kt. határozat 

 
KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
Amely létrejött egyrészről a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (5666 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1., a továbbiakban: Önkormányzat) – képviselője: dr. Nagy 
Béla György polgármester,  
 

másrészről a Medgyesegyházi Varázserdő Alapítvány (5666 Medgyesegyháza, Hősök u. 2., 
a továbbiakban: Alapítvány) – képviselője: Varga Jánosné kuratóriumi elnök  

(a továbbiakban együtt: Felek) között, az alulírott napon az alábbi feltételekkel: 
 

1) A Felek rögzítik, hogy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény vonatkozó rendelkezései, valamint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 



bekezdés 7. pontjában foglalt feladat – kulturális szolgáltatás, különösen a 
nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet 
támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési 
tevékenység támogatása; – a helyi önkormányzat által ellátandó, helyben 
biztosítandó közfeladat, amelynek megvalósulását elősegíti a Medgyesegyházi 
Varázserdő Alapítvány, az általa végzett, ezen közfeladat ellátásának teljesülését 
szolgáló közérdekű tevékenységével. 
 

2) Jelen együttműködés keretében az Önkormányzat lehetőségeihez mérten vállalja: 
a) népszerűsíti az Alapítvány tevékenységét, eredményeit. A helyi újságban, 

médiában lehetőséget ad információik közreadására; 
b) segítséget nyújt az Alapítvány iratainak másolásában, kiadványainak 

elkészítésében; 
c) az Alapítvány pályázati munkáinak elkészítésének érdekében szükség esetén 

önkormányzati ajánlást biztosít; 
d) önkormányzati közterületek használatát díjmentesen biztosítja az alapítványi 

rendezvények megtartásához; 
e) segítséget nyújt az Alapítvány működéséhez, programjainak lebonyolításához; 
f) az Alapítványt érintő ügyekben kikéri annak véleményét, javaslatait. 

 
3) Az Alapítvány vállalja: 

a) a települési kulturális tevékenység támogatását;  
b) elősegíti a településen élő hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 

esélyegyenlőségét;  
c) felkérésre részt vesz az Önkormányzat által szervezett programok, rendezvények 

lebonyolításában, aktívan hozzájárul a közösségi élet kiterjesztéséhez; 
d) közreműködik abban, hogy Medgyesegyháza szellemi, társadalmi és természeti 

értékeit minél szélesebb körben megismerhessék; 
e) tevékenységéről szükség szerint tájékoztatja az Önkormányzat Képviselő-

testületét; 
f) javaslattevő, véleményező és érdekképviseleti feladatokat lát el; 
g) ismeretterjesztő tevékenységet végez, előadásokat szervez, tájékoztat az elért 

eredményekről. 
 

4) A megállapodás egyéb elemei: 
a) a Felek jelen jogviszonyt határozatlan időre hozzák létre és az a megállapodás 

aláírásával lép hatályba. Mindkét Fél jogosult 30 napos határidőre jelen 
jogviszonyt indokolás nélküli felmondással megszüntetni, felmondási indok vagy 
szerződésszegő magatartás hiányában is. 

b) a Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott 
kérdésekre megfelelően irányadóak a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi 
V. törvénynek és a kapcsolódó egyéb anyagi jogi jogszabályoknak a 
rendelkezései. Nem várt viták esetére a szerződő Felek kikötik a Battonyai 
Járásbíróság kizárólagos illetékességét. 

 
Medgyesegyháza, 2017. február …... 
 
……………………………………………..          …………………………………….... 

dr. Nagy Béla György polgármester             Varga Jánosné Kuratóriumi Elnök 
  Önkormányzat képviselője     Alapítvány képviselője 

 



 
III-15 A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület kérelme 
közművelődési megállapodás megkötésére 
 

dr. Nagy Béla György polgármester: Ha kérdés, hozzászólás nincs, a határozati javaslatot 
szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

25/2017.  (I. 31.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete A Románság Hagyományaiért és 
Jövőjéért Egyesülettel (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.) a Nemzeti Művelődési 
Intézet kulturális közfoglalkoztatási programjában való részvételhez a határozat mellékletét 
képező Közművelődési Megállapodást meg kívánja kötni.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
melléklet a 25/2017.  (I. 31.) Kt. határozat 

 
KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
Amely létrejött egyrészről a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (5666 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1., a továbbiakban: Önkormányzat) – képviselője: dr. Nagy 
Béla György polgármester,  
 

másrészről A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület (5666 Medgyesegyháza, 
Kossuth tér 25., a továbbiakban: Egyesület) – képviselője: Sütő Mária Márta egyesületi 
elnök  
(a továbbiakban együtt: Felek) között, az alulírott napon az alábbi feltételekkel: 

 
1) A Felek rögzítik, hogy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 

a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény vonatkozó rendelkezései, valamint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 7. pontjában foglalt feladat – kulturális szolgáltatás, különösen a 
nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet 
támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési 
tevékenység támogatása; – a helyi önkormányzat által ellátandó, helyben 
biztosítandó közfeladat, amelynek megvalósulását elősegíti A Románság 
Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület, az általa végzett, ezen közfeladat 
ellátásának teljesülését szolgáló közérdekű tevékenységével. 
 

2) Jelen együttműködés keretében az Önkormányzat lehetőségeihez mérten vállalja: 
a) népszerűsíti az Egyesület tevékenységét, eredményeit. A helyi újságban, 

médiában lehetőséget ad információik közreadására; 
b) segítséget nyújt az Egyesület iratainak másolásában, kiadványainak elkészítésében; 
c) az Egyesület pályázati munkáinak elkészítésének érdekében szükség esetén 

önkormányzati ajánlást biztosít; 



d) önkormányzati közterületek használatát díjmentesen biztosítja az egyesületi 
rendezvények megtartásához; 

e) segítséget nyújt az Egyesület működéséhez, programjainak lebonyolításához; 
f) az Egyesületet érintő ügyekben kikéri annak véleményét, javaslatait. 

 
3) Az Egyesület vállalja: 

a) a települési kulturális tevékenység támogatását;  
b) elősegíti a településen élő hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 

esélyegyenlőségét;  
c) felkérésre részt vesz az Önkormányzat által szervezett programok, rendezvények 

lebonyolításában, aktívan hozzájárul a közösségi élet kiterjesztéséhez; 
d) közreműködik abban, hogy Medgyesegyháza szellemi, társadalmi és természeti 

értékeit minél szélesebb körben megismerhessék; 
e) tevékenységéről szükség szerint tájékoztatja az Önkormányzat Képviselő-

testületét; 
f) javaslattevő, véleményező és érdekképviseleti feladatokat lát el; 
g) ismeretterjesztő tevékenységet végez, előadásokat szervez, tájékoztat az elért 

eredményekről. 
 

4) A megállapodás egyéb elemei: 
a) a Felek jelen jogviszonyt határozatlan időre hozzák létre és az a megállapodás 

aláírásával lép hatályba. Mindkét Fél jogosult 30 napos határidőre jelen 
jogviszonyt indokolás nélküli felmondással megszüntetni, felmondási indok vagy 
szerződésszegő magatartás hiányában is. 

b) a Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott 
kérdésekre megfelelően irányadóak a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi 
V. törvénynek és a kapcsolódó egyéb anyagi jogi jogszabályoknak a 
rendelkezései. Nem várt viták esetére a szerződő Felek kikötik a Battonyai 
Járásbíróság kizárólagos illetékességét. 

 
Medgyesegyháza, 2017. február …... 
 
 
……………………………………………..          …………………………………….... 

dr. Nagy Béla György polgármester        Sütő Mária Márta Egyesületi Elnök 
  Önkormányzat képviselője        Egyesület képviselője 

 
 
III-16 Új Fejezet Békés Megyéért Ifjúsági Egyesület kérelme közművelődési 
megállapodás megkötésére 
 

dr. Nagy Béla György polgármester: Ha kérdés, hozzászólás nincs, a határozati javaslatot 
szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
26/2017.  (I. 31.) Kt. határozat 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Új Fejezet Békés Megyéért 
Ifjúsági Egyesülettel (5600 Békéscsaba, Andrássy út 38.) a Nemzeti Művelődési Intézet 



kulturális közfoglalkoztatási programjában való részvételhez a határozat mellékletét képező 
Közművelődési Megállapodást meg kívánja kötni.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
melléklet a 26/2017.  (I. 31.) Kt. határozat 

 
KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
Amely létrejött egyrészről a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (5666 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1., a továbbiakban: Önkormányzat) – képviselője: dr. Nagy 
Béla György polgármester,  
 

másrészről az Új Fejezet Békés Megyéért Ifjúsági Egyesület (5600 Békéscsaba, Andrássy 
út 38. a továbbiakban: Egyesület) – képviselője: Pikó Tamás egyesületi elnök  

(a továbbiakban együtt: Felek) között, az alulírott napon az alábbi feltételekkel: 
 

1) A Felek rögzítik, hogy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény vonatkozó rendelkezései, valamint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 7. pontjában foglalt feladat – kulturális szolgáltatás, különösen a 
nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet 
támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési 
tevékenység támogatása; – a helyi önkormányzat által ellátandó, helyben 
biztosítandó közfeladat, amelynek megvalósulását elősegíti az Új Fejezet Békés 
Megyéért Ifjúsági Egyesület, az általa végzett, ezen közfeladat ellátásának 
teljesülését szolgáló közérdekű tevékenységével. 
 

2) Jelen együttműködés keretében az Önkormányzat lehetőségeihez mérten vállalja: 
a) népszerűsíti az Egyesület tevékenységét, eredményeit. A helyi újságban, médiában 

lehetőséget ad információik közreadására; 
b) segítséget nyújt az Egyesület iratainak másolásában, kiadványainak elkészítésében; 
c) az Egyesület pályázati munkáinak elkészítésének érdekében szükség esetén 

önkormányzati ajánlást biztosít; 
d) önkormányzati közterületek használatát díjmentesen biztosítja az egyesületi 

rendezvények megtartásához; 
e) segítséget nyújt az Egyesület működéséhez, programjainak lebonyolításához; 
f) az Egyesületet érintő ügyekben kikéri annak véleményét, javaslatait. 

 
3) Az Egyesület vállalja: 

a) a települési kulturális tevékenység támogatását;  
b) elősegíti a településen élő hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 

esélyegyenlőségét;  
c) felkérésre részt vesz az Önkormányzat által szervezett programok, rendezvények 

lebonyolításában, aktívan hozzájárul a közösségi élet kiterjesztéséhez; 
d) közreműködik abban, hogy Medgyesegyháza szellemi, társadalmi és természeti 

értékeit minél szélesebb körben megismerhessék; 
e) tevékenységéről szükség szerint tájékoztatja az Önkormányzat Képviselő-testületét; 
f) javaslattevő, véleményező és érdekképviseleti feladatokat lát el; 



g) ismeretterjesztő tevékenységet végez, előadásokat szervez, tájékoztat az elért 
eredményekről. 
 

4) A megállapodás egyéb elemei: 
a) a Felek jelen jogviszonyt határozatlan időre hozzák létre és az a megállapodás 

aláírásával lép hatályba. Mindkét Fél jogosult 30 napos határidőre jelen 
jogviszonyt indokolás nélküli felmondással megszüntetni, felmondási indok vagy 
szerződésszegő magatartás hiányában is. 

b) a Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott 
kérdésekre megfelelően irányadóak a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi 
V. törvénynek és a kapcsolódó egyéb anyagi jogi jogszabályoknak a 
rendelkezései. Nem várt viták esetére a szerződő Felek kikötik a Battonyai 
Járásbíróság kizárólagos illetékességét. 

 
Medgyesegyháza, 2017. február …... 
 
 
……………………………………………..          …………………………………….... 

dr. Nagy Béla György polgármester             Pikó Tamás Egyesületi Elnök 
  Önkormányzat képviselője        Egyesület képviselője 

 
 
III-17 Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete támogatási kérelme 

 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A  bizottság  javaslata,  hogy  a  
költségvetés elfogadása után térjünk vissza a kérelemre.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a határozati 
javaslatot szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
27/2017.  (I. 31.) Kt. határozat 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vakok és Gyengénlátók Fejér 
Megyei Szervezete (8000 Székesfehérvár, Oskola u. 6.) támogatási kérelmét megtárgyalta. 
 
A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés ismeretének hiányában nem áll módjában 
támogatást nyújtani.  A végleges döntés meghozatalára ezt követően kerül sor.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a határozatról értesítse ki. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
III-18 Szívbeteg Csecsemőkért Közhasznú Alapítvány támogatási kérelme 

 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A  bizottság  javaslata,  hogy  a  
költségvetés elfogadása után térjünk vissza a kérelemre.  
 



dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a határozati 
javaslatot szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
28/2017.  (I. 31.) Kt. határozat 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szívbeteg Csecsemőkért 
Közhasznú Alapítvány (1091 Budapest, Üllői u. 155.) támogatási kérelmét megtárgyalta. 
 
A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés ismeretének hiányában nem áll módjában 
támogatást nyújtani. A végleges döntés meghozatalára ezt követően kerül sor. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a határozatról értesítse ki. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
 
III-19 Dr. Dányi László támogatási kérelme 

 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság javaslata, hogy a ne 
támogassuk a kérelmezőt.  
 
Sütő Mária Márta alpolgármester: Javaslom, fontoljuk meg a döntést.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Egyetértek a javaslattal. Ha több kérdés, hozzászólás 
nincs, a módosított határozati javaslatot szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

29/2017.  (I. 31.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Dányi László (5600 
Békéscsaba, Lencsési u. 32. II/5.) támogatási kérelmét megtárgyalta. 
 
A Képviselő-testület a költségvetés szűkös keretei és a kötelezően ellátandó feladatokra 
tekintettel nem támogatja a kérelmet. 
 
A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés ismeretének hiányában nem áll módjában 
támogatást nyújtani. A végleges döntés meghozatalára ezt követően kerül sor. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

III-20 Medgyesegyháza, Jókai u. 5. (hrsz.: 153) szám alatti ingatlanra vonatkozó 
megállapodás elfogadása 

 
dr. Kormányos László jegyző: A testület meghozta a döntését, hogy a törvény erejénél fogva 
átadtuk a közművelődési célokat szolgáló intézményeket az illetékes tankerületnek.  A 
vagyonkezelési szerződés is megkötésre került, január 1-től elindult az új rendszer. A 



Sportcsarnok átkerült a KLIK üzemeltetésébe, az Uszoda a Településüzemeltetés Kft.-hez. 
Mindkét esetben önköltségszámítás alapján történik a fizetés. A Jókai u. 5. szám alatti 
ingatlant kértük a Gyulai Tankerülettől, ha lehet, akkor ne kerüljön átadásra, hiszen az épület 
felújítására VP-s pályázat van elbírálás alatt. A pályázat alanya nem lehet központi 
költségvetési szerv. Jogszabályváltozás következtében február 1-től átkerülünk a Békéscsabai 
Tankerülethez. A tanórákon kívül megvan a lehetőségünk egyéb célú hasznosításra. A Jókai 
u. 5. szám alatti ingatlan használati díjára olyan javaslatot tennék, - mivel a többi épület is 
ingyenes kezelésbe került, - nem lenne etikus ezért használati díjat kérnünk. A rezsiköltséget 
teljes mértékben az illetékes tankerületnek vállalnia kell. Jelenleg is folyik ott fejlesztő 
képzés.  
 
Kraller József képviselő: Lehet pontosítanunk kell az előbb felsoroltak alapján. Az nem 
működik, hogy óra elején leolvassuk az óraállást.  
 
dr. Kormányos László jegyző: Nagy  probléma  az  Uszoda  és  a  Sportcsarnok  esetében  az  
önköltség számítása. Ha a kulcsot átadjuk, nem használnánk saját célra.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a határozati 
javaslatot szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

30/2017.  (I. 31.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és a Gyulai Tankerületi Központ közötti, a Felek által 
2016. december hó 15. napján aláírt, az átadott vagyonelemekre vonatkozó Vagyonkezelési 
Szerződés 8. számú mellékleteként a Medgyesegyháza, Jókai utca 5. (hrsz.: 153) szám alatti 
ingatlan köznevelési célú használatáról szóló megállapodást. A képviselő-testület 
felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az ügyben szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

I-2 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
előzetes tájékoztatás 

 
dr. Nagy Béla György polgármester: Folyik a költségvetés tervezése, készítése. Összeállt, 
bemutattuk a testület tagjainak a várható bevételeiket és kiadásaikat. A pénzügyi bizottság a 
tegnapi ülésén megtárgyalta.  
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Minden évben az intézményektől 
bekérjük az igényeiket. A kiadási igények 9 millióval magasabbak, mint az elérhető 
bevételek. Azt javasolta a bizottság, hogy napolja el a döntéshozatalt, február 7-én leülünk az 
intézményvezetőkkel, javaslatokat kérünk a kiadások csökkentésére, a bevételek növelésére.  
 
Kraller József képviselő: Ha minden beruházás megvalósul, nagy költségvetési számunk 
lesz. A 9 milliós nagyságrend nem olyan magas. Könnyebb lesz a megoldását megtalálni, 
mint a korábbi években.  
 



dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a határozati 
javaslatot szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

31/2017.  (I. 31.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy további 
egyeztetéseket kíván tartani a bevételek fokozása, a kiadások csökkentése érdekében, a 
harmonizációs folyamattal kapcsolatban.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
   Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
 

9. Bejelentések 
 
Farkas Gyula a Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: Az előző ülésen Kraller József 
képviselő úr kérte, hogy az EFOP-1.2.2.15-2016-00216 pályázatról rövid tájékoztatót kérjek, 
melyet az ETF nyert. Az elnök asszony megküldte. Egy ifjúsági program lenne a településen. 
A szerződés megkötés alatt áll. A projekt 2017. 04.–től, 2020. 04. 01-ig tart Az elnyert összeg 
24 999 940 Ft. Célcsoport a 15-29 éves fiatalok. Közvetett a bevont fiatalok családjai. A 
programok 1. a célcsoport toborzása, 2. amatőr zenekarok fesztiválja, 3. közösségfejlesztő 
táborok, önismeret és személyiségfejlesztő tréningek. Egészségmegőrzés napja, 
kommunikációs tréningek, információs anyagok készítése. A pályázatban a projektmenedzser 
dr. Hammer Ágnes, az elnök asszony. Önkéntes munkában végzi. A pénzügyi vezető szintén 
az elnök asszony. A szakai vezető én lennék, szintén önkéntes munkában.  
 
Kraller József képviselő: Arra voltam kíváncsi, hogy milyen programok, milyen 
költségvetéssel valósulnak meg. Fontos amiket felsoroltál.  
 
Farkas Gyula a Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: Amit  tudok,  hogy az  összeg  és  a  
programok 3 év alatt valósulnak meg.  
 
 
Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester az ülést 18:10 
órakor lezárta.  

 
 
 

Kmf. 
 
 
 

    dr. Nagy Béla György                      dr. Kormányos László        
       polgármester                                    jegyző 
 
 
 

Simonka Jánosné 
jegyzőkönyvvezető 


