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1. A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének 
elfogadása 

 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Aktualitása van a közmeghallgatásnak, a 2017. évi 
költségvetés,  valamint. Bátori Zsolt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
főigazgatója megkeresett minket, a „Szociális intézményi férőhely kiváltás megvalósítása 



Medgyesegyházán” lehetőségével. A főigazgató úr és a megyei igazgató fog jönni, jelenleg 
közmeghallgatáson vesznek részt Mezőkovácsházán, ugyan ebben a témában.  
Szeretném köszönetemet kifejezni azoknak, akik az elmúlt évben önkormányzati 
képviselőként, intézményvezetőként, hivatali dolgozóként, intézményi dolgozóként sokat 
tettek azért, hogy az önkormányzat a törvényben meghatározott és szabadon választott 
feladatait kifogástalanul végrehajtották. A településnek nincsen hitele, különböző tisztázatlan 
elkötelezettségei. Az előző évet pénzmaradvánnyal zártuk, aminek persze megvan a helye az 
idei költségvetésben. Köszönetemet szeretném kifejezni, akik helyi polgárként, gazdasági 
társaság vezetőjeként, munkavállalóként, őstermelőként helyi adót fizetnek. A helyi adók 
elengedhetetlenek, hogy kiegészítsük az állami forrásokat. A polgármester úr ismerteti a 
költségvetés számszerű adatait.  
2016-ban nem volt olyan intenzív pályázati év. A 2017. évi előirányzat 5170 E Ft. Szeretnénk 
az idei évben ekkora mértékű támogatáshoz jutni a TOP pályázatok keretében. Ezek jelentős 
része megítélt támogatás. Két irány van, az egyik a lehatárolt keret, akinek számára 
megtörtént a költségvetési keretből a lehatárolás, csak be kell nyújtani a pályázatot és az 
irányító hatóság visszajelzi, hogy a pályázati kiírásoknak megfelel, a pályázat elbírálása ezzel 
meg is történik. A szabad keretre meg kell mérkőznünk. Bizakodóak vagyunk, hiszen olyan 
pályázatkészítő társasággal készíttettük a pályázatokat, akik munkájuk során nagyszámú 
megítélt pályázatot készítettek. A napirendet lezárom, kérem a tájékoztatást tudomásul venni.  
 

2. Szociális intézményi férőhely kiváltás megvalósítása Medgyesegyházán 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Szeretném köszönteni a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság főigazgatóját, Bátori Zsolt urat, valamint munkatársnőjét, aki megyei 
igazgatónője a szervezetnek. Azzal a szándékkal jöttek el hozzánk, hogy tájékoztassák a 
lakosságot a szociális intézményi férőhely kiváltásának megvalósításáról Medgyesegyházán.  
 
Bátori Zsolt főigazgató: Egy olyan EU-s pályázatot szeretnék a településre hozni, mely 
lakossági egyetértés mellett tud csak megvalósulni. Az elmúlt időszakban 14 települést 
érintően, 5 megyében már megvalósítottuk. Fogyatékkal élőket, vagy pszichiátriai betegeket 
vagy szenvedélybetegeket vittünk ki települési környezetbe, elég sok EU-s forrást 
felhasználva. Nem mernék hozni olyan EU-s fejlesztést békési területre, ami ne lenne jó. 
2016-ban már működtek úgy, hogy a lakosság nem fordult hozzánk panasszal, sem a testület. 
A lakosság megelégedésére tudtuk ezt megszervezni. Arra törekszünk, hogy ezt az összeget 
az ország minden megyéjébe elvigyük. 90-100 települést vonunk be, 2500 férőhelyen fogunk 
bepályázni. Kovácsházáról jövünk, a fő cél, hogy a lakóknak, akik ránk vannak bízva, a 
bánhegyesi fogyatékos személyeknek jobb körülményeket alakítsunk ki, közelebb hozzuk 
őket az önálló életvitelhez. A dolgozóinknak is teremtsünk jobb munkafeltételeket. Azt kell 
mondjam, hogy a munkahelyek megtartása, számának növelése a fő cél. Vállaltunk 
garanciális feltételeket, melyek egyfajta biztonságot nyújtottak ehhez a szokatlan 
feladatellátáshoz, hogy lakóingatlanokban biztosítsuk a feltételeket. Kialakítunk szociális 
alapellátást, fogyatékos nappali ellátóval, támogató szolgáltatással, mely tudja szállítani a 
lakókat. Ott biztosítsunk olyan elemeket, mely nyitott a település lakossága számára. Ha van 
olyan család a településen, aki fogyatékkal élőt gondoz, az a nappali ellátóba be tudja vinni. 
Mikrobusz elviszi reggel, és a fejlesztés után vissza tud kerülni a családhoz. A foglalkozatás 
nyitott a település felé. Arra törekszünk, hogy ne csak a saját lakóinkat foglalkoztassuk. 
Minden lakóotthonhoz 5-6 dolgozót fogunk alkalmazni szakmai létszámban. 1,5 szeres a 
dolgozói létszám a mostanihoz. Nappal több fő lesz a lakók mellé. Nem hagyjuk magukra a 
lakókat az otthonban, se a települést nem tesszük ki annak, ha probléma van nincs szakember, 
akihez fordulni lehet. Gondok nem voltak az előző egy évben a működtetéssel, mivel a lakók, 



akik kiköltöznek, egy jól lefektetett szabály szerint élnek, mindenki tudja már most a 
játékszabályokat. Az igaz, ha valaki nem tud ide beilleszkedni, akkor keresünk másik 
szociális ellátó helyet a számára. Azok alkalmasak kiköltözni, akik el tudják fogadni az 
együttműködési feltételeket. A lakók lehetőség szerint csoportosan fognak közlekedni. 
Minden ingatlanra szerelünk térfigyelő rendszert. 60 fogyatékkal élő személyt hoznánk ki 
úgy, hogy Pusztaottlakán is lenne egy ház. Medgyesegyházára 48 fő költözne. A mostani 
dolgozói létszám meg fog emelkedni. A település lakosságából szeretnénk azokat, akik 
szociális gondozó ápolók szeretne lenni, vagy magasabb munkakört tudnának betölteni. A 
munkahely megtartó szerep mellett legyen munkahely létesítő szerep is. Arra törekszünk, 
hogy 12 férőhelyes lakóházakat építsünk. Arra is törekszünk, hogy a 3 kötelező, 9 vállalható 
feladatot a település számára is megnyissuk. Jelenleg 90-100 településsel egyeztetünk, több 
településen már hoztak döntést. A folyamat sok kérdést, félelmet gerjeszthet a lakosság 
körében, ezért egyeztetve, együttműködve, a lakosságot tájékoztatva az előkészítés 
időszakában. A működtetés 5 évében is folyamatosan információval látjuk el Önöket. A 
kirendeltség vezető asszony bármikor rendelkezésre áll. Ilyen alkalmakkor sok félelmet előre 
el tudunk oszlatni, minden kérdésre tudunk válaszolni, ne rójon nagy terhet a településre. 
Szívesen válaszolok kérdésekre. Egy ilyen kiváltást fenntartóként már végigvittem.  
Semmilyen panasz nem érkezet, mivel lehet úgy működtetni, hogy az mindenki számára 
elfogadható legyen.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Kérem, hogy tegyenek fel kérdéseket. A testületnek is 
lesz kérdése, azonban előrébb való az önök kérdése.  
 
Komoróczki János helyi lakos: Ha Bánhegyesről kerülnek át és jobb körülményeket 
biztosítanak, akkor miért nem lehet megoldani ott helyben jobb körülményeket biztosítani? 
Miért kell őket környezetváltozásba belekényszeríteni?  
 
Bátori Zsolt főigazgató: Veszprém városában két szülő, akiknek a gyermeke otthonban él, 
ugyanezt kérdezte. A szülők azt gondolják, hogy nem szeretnék a gyermeküket kiköltöztetni 
családi házba. A fogyatékos emberek nem betegek, miért kellene egy otthonban élniük? A 
fogyatékos otthonokat nem lehet 2008-óta felújítani, csak energetikai pályázatokat hoztunk. 
Brüsszel arra ad pénzt, hogy így oldjuk meg. Az a helyzet, ha a következő 5 évben nem 
fogjuk Bánhegyes lakóit kihozni, ott meg fog szűnni az ellátás. Előbb lépünk. Van, aki 
alkalmas, van, aki kevésbé az otthoni ellátásra. Magyarbánhegyest szakápolásra szeretnénk 
felhasználni idősek, vagy demenciában szenvedők számára. Bánhegyest nem tudjuk felújítani, 
az ellátást tovább folytatni a 120 lakóval, aki ott van.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: A bizottság tárgyalta, és támogatja a program 
megvalósítását, azonban vannak kérdések. A megállapodásban kavarodik az a tény, hogy van 
olyan megvalósítási mód, ahol meglévő ingatlanokat újítanak fel, vagy új ingatlant építenek. 
Úgy értelmezem, hogy az önkormányzat használatba adja az ingatlant és a főigazgatóság fog 
pályázni. A fenntartási idő 5 év. Az én ismereteim szerint átadjuk az ingatlanokat, és az 
építés-beruházás, a közműcsatlakozás, ami az ingatlanok előtt helyezkedik el, az 
rendelkezésre áll, azzal adjuk át. A projekt része a gáz- villanybekötés, víz- és 
szennyvízhálózatra csatlakozás.  
 
Bátori Zsolt főigazgató: Megküldésre került a használati megállapodás tervezet. 
Módosítandó, hogy mely formában valósul meg. Lehet, hogy az önkormányzat átad ingatlant, 
melyet felújítani kell. Fogyatékos, pszichiátriai és szenvedélybetegek vannak benne, azonban 
a működési engedély alapján csak fogyatékos embereket hozhatunk ide. A pályázat keretében 



az építés beruházás, a telken belüli közművesítés elszámolható. A telekhatáron túl nem 
finanszírozzák, nem is tudjuk bevállalni.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Hirtelen megnyílik egy pályázati ablak, gyorsan kell 
dönteni. Az önkormányzat tulajdonában csak azokon a helyszíneken van telek, melyet az 
megismertettünk. Mi van akkor, ha a pályázat elbírálásáig tudnánk olyan telket biztosítani,  – 
sok olyan ingatlan van a településen - mely elhanyagolt. A szükséges nyilatkozatokat 
megadjuk, a helyszínben pedig változás lenne. Nagyobb hasznosságot tudnánk prezentálni.  
 
Bátori Zsolt főigazgató: Február 3-án írták ki, március 31-ig kell beadni a pályázatot, és 
2018. december 31-ig kell megvalósítani. Ezért a beadás után el is kezdjük a projekt 
megvalósítását, azonnal engedélyes terveket készíttetünk, melyet február 25-28. között 
beszerzünk, március 20-a körül készen kell lennie az engedélyes terveknek, be kell nyújtani a 
kérelmet, március 31-én a dokumentációban igazolnunk kell, hogy benyújtottunk a 
kérelmeket. A tervezőkkel olyan szerződéseket fogunk kötni, hogy azonnal folytassák a 
kivitelei tervek előkészítését, mivel május hónapban szeretnénk terveket. Ki szeretnénk 
választani a beruházókat júniusra. Decemberre szerkezetkész házakat szeretnénk. Ha 
októberben zárulna a beszerzési eljárás, akkor csak márciusban kezdődne az építkezés. Ez 
egyben szociális otthon is, sok szakhatóság engedélye szükséges. A válasz, hogy sajnos telket 
most 2 héten belül tudunk cserélni. Ha később gond van, akkor a tervezői költség nem 
elszámolható. Most kellene átgondolni, hogy van-e a településnek olyan tulajdonában álló 
tehermentes ingatlana, mely bevonható a pályázatba, a 4 telekből 1-2-őt esetleg kimozgatni. A 
használati megállapodásról február 25-ig kell a döntés. A jövőbeni együttműködés jegyében 
még most kell áttekinteni a telekállományt. Ha elkezdjük a tervezést, akkor elszámolhatatlan 
költség lesz és csúszik a projekt.  
 
Opauvszki Anita helyi lakos: Kérdezném, hogy melyik telkekről beszélünk most? 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Jelenleg Medgyesegyháza belterületén lakóház 
építésére alkalmas, a pályázat kiírásának megfelelő telkek a Fáy utcában vannak, ahol a 
Lovaspálya van.  
 
Opauvszki Anita helyi lakos: Kifogásolom, hogy ilyen későn tudtunk a közmeghallgatásról. 
10-én lett meghirdetve, újságban sem jelent meg, nem kaptunk megfelelő tájékoztatást. Ma 
értesültünk erről, hogy ilyen tervek vannak. A gyermekemet ezen az utcán szoktam egyedül 
elengedni biciklizni. Ehhez, mint medgyesegyházi lakos nem tudok hozzájárulni. Megteszek 
mindent azért, hogy ez a projekt ezen a helyen ne valósuljon meg. Az elmondottak alapján 
úgy látom, hogy nem lehet ezen módosítani.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: A vélemény tiszteletre méltó. Az időről annyit, hogy 
amit feltettünk az internetre, azt 10-én 10.41-kor kaptuk meg és abban a pillanatban fel is 
tettük. Nem tudtuk hamarabb feltenni, mivel erről akkor kaptunk információt. Tegnap kapott 
erről a testület tájékoztatást.  
 
Opauvszki Anita helyi lakos: Számomra gyanús, hogy ilyen gyorsan kell elintézni. Ezek az 
emberek eddig tanyán éltek, van rengeteg probléma így is, amit meg kell oldani. Nem 
vagyunk erre felkészülve. A mi utcánkban így is van jelentős vonulás. Nem fér bele, hogy 
még őket is toleráljuk. Sokan itt vannak, akik az intézményben dolgoznak, könnyebb lenne 
nekik helyben, és nem is szeretném, ha megszűnne a munkahelyük. Mindenkit meg fogok 
kérdezni, aki a környéken él.  



Bátori Zsolt főigazgató: Február 3-án jelent meg a pályázati kiírás dokumentumkötege. Nem 
kiemelt pályázat, bárki pályázhat rá, aki fogyatékos, vagy szociális otthont működtet. Nem a 
polgármester úrnak, nem nekünk a mesterkedésünk, hogy pár hét van a munkára. Az ön 
véleménye tolerálható, beszélni kell erről, de a legnyugodtabb hangnemben. A gyermekem 
óvodába több fogyatékos gyermekkel együtt jár. A garancia arra, hogy működőképes, az, 
hogy 12 éve Mezőkovácsházán van egy kiköltöztetett lakóotthon 9 lakóval. Ott voltak a 
szomszédok is, gond nélkül működik, kedvelik a lakókat. Nem akarok arra hangolni, hogy 
szánni kellene az ilyen embert, nem szánalomból kell befogadni őket, szerencsések vagyunk, 
de bárkivel megtörténhet. Sok családban nevelnek fogyatékkal élőt, és nem adatik meg, hogy 
olyan családba szülessenek bele, vagy olyan család gondoskodjon róluk, hogy ne kelljen 
otthonban élniük. 48 fogyatékkal élő költözik Medgyesegyházára, meg kell tanulják az 
együttélés szabályait, aki nem tud alkalmazkodni, annak más ellátási formát kell találni. A 
kiköltöztetett 540 lakóból 4-5 olyan volt, aki nem tudott együtt élni a település lakóival. Van 
intézmény, van komoly szakmai háttere, mindenkiről kézen fogva kell gondoskodni, hogy be 
tudjon illeszkedni. A település döntése, hogyan valósul meg, hova kerülnek az otthonok. Az 
intézmény szakmai tapasztalatával és tudásával igenis képesek arra, hogy a településen a 
lehető legkevesebb feszültség alakuljon ki, a település befogadó készségét javítsuk, hogy ki 
lehessen engedni a gyermeket biciklizni. Lehet konzultálni az intézmény vezetőjével, az ott 
dolgozókkal. Kb. két évünk van, hogy felépítsük. Minden olyan biztosítékot ki kell 
alakítanunk, hogy a mindennapi életet ne borítsák fel a településen. Láttam már ilyet 
bejártam, sehol nem volt probléma. Az előző szociális otthon kiváltás egyszer kapott hírt az 
újságban. Szilvásváradon, ahol korábban nem volt szociális ellátás, kialakult egy lakossági 
ellenállás, miután folyamatban volt a pályázat. Azt mondták, hogy a turisták nem fognak oda 
jönni, és tönkre fogják tenni az életüket. Jogosak ezek egy lakostól. 4 lakóotthon költözött 
oda. Az állami fenntartó megvalósította végül, és magam is jártam az átalakított családi 
házakban. 2016. karácsonyán, a szilvásváradi polgármester, - aki egyszer támogatta, egyszer 
nem támogatta a pályázatot, - meglátogatta a lakókat a lakosokkal együtt, és mindenkinek vitt 
ajándékot. Sikerült ott is úgy megvalósítani, hogy nem lett a településen feszültség. El kell 
menni egy közeli településre, ahol ez már működik. Úgy fogjuk ezt megvalósítani, ahogyan 
önök szeretnék.  
 
Sütő Mária Márta alpolgármester: Anita valószínű, az vált ki félelmet az emberből, amit 
nem ismer kellőképpen. Fel kell ajánlanom a lehetőséget, amit Kovácsházán is, hogy 
tisztelettel megkérlek arra, és akikben most kétség merült fel, és nem ismerik a fogyatékkal 
élők világát, hogy látogassanak el az intézménybe, valamint a már működő lakóotthonokba. 
Ma tudtuk meg, hogy Béni Attila járási hivatalvezető úr megvásárolta a lakóotthon melletti 
házat. Nem aggódott azon, hogy mellettük kell éljen, és a gyermekei is ott fognak felnőni. Azt 
mondtad, hogy mindent meg fogsz tenni, hogy ne valósuljon meg ott. El kell jönni, meg kell 
ismerned a szokásaikat, az életüket. Lehet nálad is van otthon olyan tálca vagy kosár, amit ők 
készítettek. Az új épületekkel fogunk gazdagodni, jelenlétükkel színesítjük a települést, más 
szemléletmódot tudunk kialakítani. Említetted, ealég abból a vonulásból. A jelenlévők tudják 
mire gondoltál. Ez Medgyesegyháza más problémája, nem szabad összekeverni a két dolgot. 
Nyitott vagy úgy gondolom, remélem, hogy élsz ezzel a lehetőséggel.  
 
Dusik János képviselő: A másságon való véleményünket a foglalkozásodnál fogva, nagyon 
sok olyan családot ismersz, aki hozzátartozója valamilyen kisegítő intézménybe járnak. Az 
unokáim Pestre járnak, olyan óvodába, ahol mindenki egy csoportba jár. A gyerekek egymás 
mellett nagyon jól megvannak. El kell fogadják a másságot, és minél hamarabb kell 
megismerjék, elfogadják. Nincs még eldöntve, de akik idejönnek nem pszichiátriai betegek. 
Zárt közösségben élnek, és szeretnének másként élni. Értelmes munkát végezhetnek 



Bánhegyesen, tehát minimális az idő, amit itt tölthetnek. A bűntény nincs szellemi 
képességhez kötve. Így nem lehet kategorizálni, nekik is élni kell. Biztos, hogy más lesz a 
viszonyuk. Minél hamarabb meg kell ismernie a gyerekeknek, hogy más emberek is vannak.  
 
Ramasz András helyi lakos: A fogyatékosok befogadása nehéz, mindenki számára mást 
jelent. Az én szomszédomban is van fogyatékos, elfogadjuk, szeretettel beszélünk vele, de 
nem hiszem, hogy jó lenne a településnek, ha sok ilyen embert befogadna. A beruházási 
összeg 600 millió forint, akkor 15 millió Ft/fő-t jelent.  
 
Bátori Zsolt főigazgató:  A pályázati  kiírás  szerint  8  750  E Ft/férőhely,  ebből  6  750  E Ft  a  
lakhatási szolgáltatás kialakítása, a tervezéstől, a közbeszerzés, bútorzat beszerzése. Sok 
olyan dolog van, ami kell egy családi házba. 1,3 millió/férőhely amit az alapellátásra 
fordíthatunk. 12 féle ellátási formát kell biztosítanunk. Házi segítségnyújtás, támogató 
szolgálat, mikrobuszt vásárolhatunk. Fogyatékos nappali ellátót is fogunk építeni. 
Foglalkoztató helyeket kell kialakítani, gépeket vásárolni. Az első részben vannak költségek, 
melyekből szakmapi programokat tudunk létrehozni. Én fogok elszámolni a pályázati pénzzel, 
hogy a megfelelő piaci áraknak megfelelő összeget költsünk el. Minden fillér rájuk lesz 
költve.  
 
Ramasz András helyi lakos: Gondolom főigazgató úr tudja azt, hogy az országban kevesebb 
lakhatási költségből élnek emberek. Az Uniós támogatást azért kapja az ország, hogy 
felzárkózzon, amit nem látunk. Ez sem azt a célt szolgálja. Kérdés, hogy hogyan fogják ezt az 
emberek lenyelni.  
 
Bátori Zsolt főigazgató: El kell menni, megnézni. Ott azt gondolják, hogy a nyugathoz való 
felzárkóztatás keretében zajlik. Több intézményben csináltunk energetikai beruházást. 
Minden pénzt a lakókra költöttünk. Az csak szerencse kérdése, hogy mikor lesz valakiből lakó 
vagy dolgozó egyszer.  
 
Ramasz András helyi lakos: Azt tudom javasolni a testületnek, próbálja meg Bánkúton 
valósítsa meg. Ott van megfelelő telek. Továbbra is felelőtlennek tartom, hogy ennyi idő alatt 
ekkora összeget el kell költeni.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Nem is volt még a hely kapcsán döntési lehetőség. 
Ezek a telkek vannak az önkormányzat tulajdonában, Bánkúton nincs tulajdona. Ha több idő 
lenne, akkor megtennénk mindent annak érdekében, hogy lerobbant házakat vásárolnánk meg, 
és a romok helyett a település dísze lehetne.  
 
Opauvszki Anita helyi lakos: Nem lehet azt mondani, hogy köszönjük, nem élünk a 
lehetőséggel? Dusik úr nem neveztem őket tolvajnak és a mássággal együtt tudok élni, a 
gyermekem is együtt tud élni, olyan iskolába jár, ahol van az osztályon belül problémás 
gyerek. Olyan felnőttekről beszélünk, akik gyerek szinten élnek. Tájékozódtam mielőtt 
idejöttem, tudom, mire számítsunk. Nem vagyok ellene, csak nem gondolom, hogy ez a hely 
megfelel.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: A döntés lehet igen, és nem. Ami mellette szól, hogy 
vannak itt olyanok, akik a szociális rendszerben dolgoznak. Többek évtizedeket a 
munkanélküliség jegyében töltötték, és ők vállalták, hogy ilyen ellátottak körében 
dolgozzanak. Nem szeretnék olyan dologban részt venni, hogy elveszítsék a munkahelyüket. 
A szolgáltatást, az árút megvenni csak bérből lehet, segélyből, szociális ellátásból nem lehet. 



Kellenek a munkahelyek. Ez egy tiszteletreméltó dolog, hogy fogyatékossággal élő 
embertársunk – empátia kell, és kerülhetünk még ebbe az ellátó rendszerbe – felé ki kell 
mutatnunk a szolidaritásunkat. Nem beszéltem még erről, de szívesen meghívom az 
otthonomba bármelyik polgárt, mivel az otthonomtól nem messze van a Degré utcában a 
Szociális és Gyermekvédelmi központ, ahol több 100 ellátott van. Ott udvarias dolgozókkal, 
ellátottakkal találkoztam csak. Sokan ellátogatnak a rendezvényeikre. Félelmet kelteni 
ismeretek nélkül generálni, nem tartom helyesnek. Menjünk el akár Nagymágocsra, akár 
Mezőkovácsházára. Keressük fel a lakókat, a szomszédokat. Ez a lépés ami nekünk semmibe 
nem kerül, huszon munkahelyet teremt. Aki ezen átlép, az nem gondol másokra, akik nehéz 
körülmények között élnek, munkahelyet szeretnének. Kérdezzük meg, tapasztaltak-e negatív 
dolgot. Egyenes dolog, tisztellek hogy nyíltan vállaltad a véleményedet. Ha a testület tagjai is 
eljönnek, és olyan körülményt látunk, ami számunkra elfogadhatatlan, akkor azt mondom, 
hogy állj.  
 
Dusik János képviselő: A pénzügyi bizottságnak lennének kérdései. A használati 
megállapodásról van szó. Ki fizeti a közművesítést? 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Erre már megkaptuk a választ. A lakótelken belüli 
közművesítést a pályázatból a főigazgatóság fizeti. Más költség nincs, a közművek ott vannak 
a telkek előtt.  
 
Dusik János képviselő: A végleges megkötés előtt a kérdések kerüljenek tisztázásra.  
 
Bátori Zsolt főigazgató: A használati megállapodást EU minta alapján készítettük. Több 
önkormányzati telkeket vettünk igénybe, és már 12 önkormányzattal kötöttünk megállapodást, 
és minden pont valamilyen követelménynek felel meg. Ezek jogszabálynak megfelelő pontok. 
Írásban, hivatalosan kommunikáljunk ez ügyben.  
 
Dusik János elnök: A 3.3 a használatba adó van állandóan, így nagy a fogalomzavar.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Lenne ügyrendi javaslatom, mivel a főigazgató úr azt 
mondta, hogy a telkek kapcsán konkretizáljunk. Abban egyetértettünk, hogy legyen 
lakóotthon bejárás. Azt javaslom, hogy 2-3 napon belül legyen meg ez a látogatás. Tisztelettel 
várunk mindenkit, akinek aggálya, kételye lenne.  
 
Bátori Zsolt főigazgató: Ez elfogadható. 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Addig a hivatalok egymás között tudnak egyeztetni.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

33/2017. (II. 14.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az „Intézményi 
ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely 
kiváltás” című, EFOP-2.2.2-17. kódszámú pályázati felhívást. 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta és úgy határozott, hogy e tárgyban a személyes lakóotthoni 
bejárás tapasztalatai alapján hozza meg a döntését.  



 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
   dr. Kormányos László jegyző 
 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha nincs kérdés, megköszönöm a részvételét a 
főigazgató úrnak és igazgató asszonynak.  
 
18:50 órakor dr. Nagy Béla György polgármester 10 perc szünetet rendelt el. 5 perc után 
folytatjuk 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: A közmeghallgatás tárgyában van-e még valakinek 
hozzászólása véleménye? Ha nincs köszönöm a részvételt.  
 
 
 
Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester a 
közmeghallgatást 19:00 órakor lezárta.  

 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

    dr. Nagy Béla György                      dr. Kormányos László        
       polgármester                                    jegyző 
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