
Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 
8/2017. 
 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 28. 
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, Kraller 
József, Farkas Gyula, Dusik János, Király Gyöngyi.  
 
Igazoltan távol: Nagy Attila 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.  
 
dr. Kormányos László jegyző: A napirendi javaslatokkal kapcsolatban szeretnék 
módosítással élni. Javaslom a főnapirendek közé felvenni „A Gyulai Közüzemi Nonprofit 
Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala”, „Javaslat a Medgyesegyházi 
Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének személyére”, valamint a „A 
településfejlesztési stratégiák és koncepciók, valamint a településrendezési eszközökhöz 
kapcsolódó Partnerségi Terv véleményezése” napirendeket.  
 
A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.   
 
Javasolt napirendi pontok:  
 

I. Tájékoztatók 
 

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

2. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatóságának tájékoztatása a 
kezelésükben lévő közutak burkolatának állapotáról 

Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

3. Tájékoztató a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. beolvadásáról 
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 

 
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. Nagy Béla György polgármester 

 
 

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. A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat TOP-os pályázatainak közbeszerzési 
tevékenységére vonatkozó döntéshozatal 
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

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

4. A Békés Megyei Kormányhivataltól érkezett törvényességi felhívás megtárgyalása 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
5. A DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

Előadó: Sütő Mária Márta alpolgármester 
 

6. A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási  Megállapodásának módosítása 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

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

önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 

 
8. A nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetésről és az ellátás 

igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati 
rendelet módosítása 
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 

 
9. A Mezőkovácsházai Járási Hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodás 

módosítása 
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 

 
10. Döntéshozatal az EFOP-1.3.4-16 kódszámú, „Közös értékeink – sokszínű 

társadalom” című pályázattal kapcsolatos együttműködési megállapodásról 
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 

 
11. A Schéner Mihály Általános Iskola átszervezésével kapcsolatos döntéshozatal 

Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 



12. A Dombegyház-Kisvarjas közötti határátkelő állandó megnyitására irányuló javaslat 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
13. Az EFOP-2.2.2-17 kódszámú, „Intézményi ellátásról a közösségi alapú 

szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás" című 
pályázattal kapcsolatos konzorciumi megállapodás megtárgyalása 
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 

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

Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

15. Javaslat a Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjének személyére 
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 

 
16. A településfejlesztési stratégiák és koncepciók, valamint a településrendezési 

eszközökhöz kapcsolódó Partnerségi Terv véleményezése 
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 

 
IV. Zárt ülés 

 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett a napirendeket 
elfogadta.  
 
 
I-1. Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: 14 pontban számoltam be a fontos eseményekről, 
tárgyalásokról, ezt ki szeretném egészíteni. A tegnapi napon értesítést kaptam a MNV Zrt.-től, 
hogy önkormányzat ingyenes használatba adta helyi tulajdonú út építésének útalapjába az 
állatvásártéren tárolt köveket. Jegyző úr feladata a Kormányhivatal engedélyének beszerzése a 
hulladéknak minősített kő felhasználására. Az engedélyezési eljárás már megkezdődött, az 
illetéket mely 500 000 Ft, az eljárás felfüggesztésének megszűntetését követően befizetjük, az 
eljárás továbbfolytatódik. Ha több kérdés, hozzászólás nincs, kérem, határozathozatal nélkül 
vegye tudomásul a testület a tájékoztatót.  
 
 
I-2. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatóságának tájékoztatása a 
kezelésükben lévő közutak burkolatának állapotáról 

 
 

dr. Nagy Béla György polgármester: A kezelésükben lévő közutak burkolatának állapotáról 
adtak tájékoztatást. A medgyesi polgárok láthatják, hogy ezek az utak rendkívül kritikus 
állapotban vannak. Ezért levelet írtam Virág Mihály igazgató úrnak. Kijött 
Medgyesegyházára, tárgyaltunk, ahol jelen volt alpolgármester asszony és aljegyző 
kisasszony is egy részén. A válasz nem megfelelő, érdemi választ nem ad a kifogásainkra. 
Nem szerepel benne mikor, milyen forrásból kívánják ezeket az utakat felújítani.  
 
Dusik János elnök: A tegnapi napon a bizottsági ülésen tárgyaltunk erről, kivetítettük a helyi 
közutakra is. Az önkormányzattól függ az önkormányzati tulajdonban lévő utak menti 
vízelvezetés és útpadkájának rendezése.  
 
 



 
Sütő Mária Márta alpolgármester: Nem tudom, kikre utal a Magyar Közút Zrt., kik azok, 
akik az utak felújításának az elvégzéséről döntenek, mivel elmondása szerint nem ők 
döntenek. Keressük meg azt a társaságot is, kéjük, irányozzák elő ezeknek az utaknak a 
felújítását.  
 
Kraller József képviselő: Én is mindenképpen továbblépnék. Ha nem rajtuk múlik, 
kompetens személytől szeretnénk választ kapni. Dusik elnök úr előterjesztett határozati 
javaslatába tegyük bele, hogy belterületi utakról van szól.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: A Kistérségi Társulás üléseire is meghívtuk Virág 
urat, azonban minden esetben ebben a stílusban válaszolt az igazgató úr. Elmondása szerint 
kátyúzásra kap csak forrást. Az igazgató álláspontja szerint a NIF Zrt. kompetenciája az 
útépítés. Őket is megkerestük, akik azt mondták, hogy ez politikai döntés. Országgyűlési 
képviselő úr kritikákat fogalmazott meg a munkájukkal kapcsolatban. Forduljunk a NIF Zrt.-
hez, képviselő úr segítségére is számíthatunk. A hatóságoknak írt leveleket az ő részére is 
juttassuk el. Dankó Béla képviselő úrnak is juttassuk el, aki deklarált útügyi biztos, a közutak 
tárgyában illetékes vezetés miniszteri biztosi feladatokkal látta el. Ha nem teszünk semmit, 
azt üzenjük az illetékeseknek, hogy nekünk ez is elfogadható.  
 
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: 

65/2017. (III. 28.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az 
önkormányzati belterületi utak útpadkáinak rendezésére, a csapadékvíz elvezetésére 
készíttessen ütemtervet a soros képviselő-testületi ülésre. A kivitelezési munkálatok 
megkezdése előtt a jegyző forduljon levélben a lakókhoz, tájékoztassa őket a munkafolyamat 
megkezdéséről.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, keresse meg írásban az illetékes 
hatóságot, amely a közutak felújítási és rekonstrukciós munkák finanszírozásával kapcsolatos 
döntések meghozatalára jogosult.  
 
 Felelős: dr. Kormányos László jegyző 
Határidő: képviselő-testület 2017. április 25. napi soros ülésére 
 
I-3. Tájékoztató a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. beolvadásáról 

 
dr. Kormányos László jegyző: 2017. március 7. napján a Kész Kft. beolvadt a 
Településüzemeltetés Kft.-be. 28:13 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a napirendet 
lezárom.  

 
II-1 Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Dusik János elnök: A bizottság javasolja a testületnek a beszámolót elfogadásra.  
 
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: 

66/2017. (III. 28.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló 
beszámolót a határozat melléklete* szerint elfogadja.  
* A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel. 
 
Felelős: dr. Kormányos László jegyző 
Határidő: azonnal 

 
II-2 Nemzetiségi önkormányzatok beszámolója  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Tisztelettel köszöntöm a Nyáriné Szlávik Máriát és 
Negrea Dániel urat. Elkészítették a beszámolójukat. Szeretném kérdezni, hogy van-e szóbeli 
kiegészítésük.  
 
Nyáriné Szlávik Mária elnök: Köszönöm, nincs kiegészítésem.  
 
Negrea C. Dániel elnök: Köszönöm, nincs kiegészítésem.  
 
Farkas Gyula elnök: A bizottság mind a két beszámolóját megtárgyalta. Tartalmas színes 
programokról számolnak be. Szeretném megköszönni mind a két nemzetiségi önkormányzat 
programját, színesítették a település kulturális életét. A bizottság javasolja elfogadásra mind a 
két beszámolót.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Én is szeretném megköszönni mind a két nemzetiségi 
önkormányzatnak a kifejtett munkáját. Rendszeres résztvevői a Civil Kerekasztalnak, és 
minden medgyesegyházi rendezvénynek. 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: 

67/2017. (III. 28.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Medgyesegyházi 
Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót 
elfogadja.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
   Nyáriné Szlávik Mária elnök 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

68/2017. (III. 28.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Román 
Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
   Negrea Dániel elnök 



 
II-3. Beszámoló a Gondozási Központ 2016. évi tevékenységéről  
 
Farkas Gyula elnök: A bizottság részletes beszámolót kapott. A bizottsági ülésen több 
kérdés is felmerült, melyekre megnyugtató válaszokat kaptunk. A bizottság javasolja a 
testületnek a beszámoló elfogadását.  
 
Kraller József képviselő: Tegnapi napon felvetettem, hogy minden esetben az idő hozza meg 
a döntések eredményességét. A konyha kapcsán voltak döntésink, és látszik, hogy a 
Gondozási Központban változtak a fogyasztási adatok. 2015. decemberben 58 ember 
fogyasztotta az ételt, kiszállítottak 63 fő részére, majd 40 fő fogyasztotta az ételt és 33 fő 
részére szállítanak ki. Indokként leírásra került, hogy minőségi kifogások merültek fel az 
étellel kapcsolatban. Van másik szolgáltató, ahonnan lehet ételt rendelni. Ez nem teljesen 
megnyugtató, mivel a normatíva is csökkenést mutat.  

 
Sütő Mária Márta alpolgármester: Szeretném, ha kifejtenéd a pszichológus alkalmazásával 
kapcsolatos előnyöket.  
 
Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető: Harmadik éve működik a településen, heti 
két órában. A Család- és Gyermekjóléti szolgáltatónál lehet időpontot kérni, a szolgáltatás 
ingyenes. A gyerekek problémái mellett felnőttek is igénybe veszik a szolgáltatást. Teljes 
kihasználtsággal működik. Van, aki fél éve jár a pszichológushoz. Nagy segítség a szülőknek, 
mivel a pszichológusunk dolgozik a rehabilitációs bizottságban is. Úgy érzem, hogy 
beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Január 1-től a Család- és Gyermekjóléti Központ 
feladata lenne, a Nevelési Tanácsadón keresztül próbálják ezt teljesíteni, azonban ott hosszú a 
várakozási idő.  
 
Sütő Mária Márta alpolgármester: Javasolnád bővítésre a tanácsadói órák szám?  
 
Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető: Jelenleg nem.  
 
Sütő Mária Márta alpolgármester: Idős otthonban volt-e propagálva az igénybevétel 
lehetősége? 
 
Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető: Tudnak róla, még nem jelentkeztek. A 
dolgozók kérték már a gondozott ellátásában a segítséget.  
 
Sütő Mária Márta alpolgármester: Vannak, akik nem tudják, van lehetőség pszichológus 
helyi igénybevételére. Javaslom, jelenjen meg a helyi újságban. Az Idősek Otthonában milyen 
fejlesztések valósultak meg, mik várhatóak?  
 
Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető: Nyertünk egy pályázatot, mely az idei évben 
fog realizálódni. Öltöző helység került a dolgozók részére kialakításra. Új betegágyak, 
heverők kerülnek beszerzésre. Beszereztünk egy ipari szárítógépet. Így hatékonyabb a 
mosodai ellátás.  
 
Sütő Mária Márta alpolgármester: A dolgozók továbbképzési kötelezettsége hogyan 
alakult? 
 
Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető: Továbbképzési terv szerint. Igyekszünk 
olyan képzésre elküldeni a dolgozókat, melyet napi munkájukban használni tudnak. Vannak 
dolgozók, akik magasabb képzettséget szereznek. Mindenki teljesítette a továbbképzési 
kötelezettségét.  
 



dr. Nagy Béla György polgármester: Lehetőségeiket maximálisan kihasználják. 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: 

69/2017. (III. 28.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ 2016. évi 
tevékenységéről beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
II-4. Civil szervezeteknek nyújtott támogatásokról szóló beszámolók elfogadása 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: A településen évek óta támogatja a civil szervezeteket. 
A támogatottaknak beszámolási kötelezettségük van.  
 
Dusik János elnök: A bizottság megtárgyalta, a Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális 
Egyesület kivételével a többi egyesület beszámolóját elfogadta. Ebben a formában javasolja a 
testületnek a határozatot elfogadásra.  
 
dr. Kormányos László jegyző: A mai napon felvettem a Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi 
Regionális Egyesület képviselőjével a kapcsolatot. Rövid időn belül pótolja, hogy megfelelő 
számla kerüljön becsatolásra.  
 
Dusik János elnök: A 30 000 Ft a bánkúti mozgáskorlátozott csoportot érinti. Azt 
szeretnénk, hogy valóban az ő javukra legyen felhasználva.  
 
Kraller József tag: A célok megfogalmazásában láttam az ellentmondást. Ez nem aktív 
csoportműködésre ad következtetést. Aktívabban kellene. A Sportegyesület esetében az 
elszámolt összegről szóló lista kevés. Annyit tett, hogy becsatolta a számlákat. Részletesebb 
beszámolót szeretnénk.  

 
dr. Nagy Béla György polgármester: Az itt elhangzott kritikák tanulságosak, megkérem 
jegyző urat, adja tovább az érintettek részére a felvetést.  
 
Kraller József tag: Nem a jelenlegi vezető készítette a beszámolót.  
 
Sütő Mária Márta alpolgármester: Javasolnám, hogy ezen túl a számadás elfogadásánál a 
számlára legyen rávezetve, milyen pályázat elszámolási kötelezettséget teljesítette a 
benyújtott számlával.  
 
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: 

70/2017. (III. 28.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek 2016. évi 
támogatásának felhasználásáról szóló beszámolót a 
 

- Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete; 



- Boldog Otthon Alapítvány; 
- Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány; 
- Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány; 
- Medgyesegyházi Varázserdő Alapítvány 

 
vonatkozásában elfogadja. 

 
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: 

71/2017. (III. 28.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek 2016. évi 
támogatásának felhasználásáról szóló beszámolót a Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi 
Regionális Egyesületének vonatkozásában nem fogadja el. 

 
Felelős:  dr. Nagy Béla György polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

II-5. A Szociális és Oktatási Bizottság 2016. december – 2017. február havi átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolója  

 
Farkas Gyula a Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: Kiegészítésem nincs, a pénzügyi 
bizottság tárgyalta a beszámolót.  
 
Dusik János elnök: A bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja a beszámolót.  
 
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: 

72/2017. (III. 28.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Oktatási Bizottság 
2016. december 01-től 2017. február 28-ig átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló 
beszámolót elfogadja.  
 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
Határidő: azonnal 

 
III-1. Közbeszerzési terv elfogadása  

 
dr. Kormányos László jegyző: Az együttműködő partnerünk csak a jövő hétre tudják 
elkészíteni, ezért házon belül elkészíttettem. Az eredeti előterjesztésben csak a TOP-os 
pályázatok szerepelnek, azonban van két VP-s pályázatunk is.  
 
Dusik János elnök: A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot és a mellékletét 
képező táblázatot.  
 
 



 
 
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: 

 
73/2017. (III. 28.) Kt. határozat 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza Városi 
Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervét a mellékletnek megfelelően jóváhagyja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester    
              dr. Kormányos László jegyző 
Határidő: értelem szerint 

 



 
melléklet a 73/2017. (III. 28.) Kt. határozathoz 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

2017. évi közbeszerzési terve 

 

 A közbeszerzés tárgya   CPV kód 
Becsült érték 

(HUF) 

Irányadó 
eljárásrend 

(nemzeti, uniós) 

 Tervezett eljárás 
típus (pl. nyílt, 

összefoglaló 
tájékoztatással 
induló, 115. § 
szerinti, stb.) 

 Időbeli ütemezés 

 az eljárás 
megindításának 

tervezett időpontja 

 szerződés teljesítésének várható 
időpontja vagy a szerződés 

időtartama 

 I. Árubeszerzés  

       

 II. Építési beruházás 

TOP-1.4.1-15  

„A foglalkoztatás és az 
életminőség javítása 

családbarát, munkába állást 
segítő intézmények, 

közszolgáltatások 
fejlesztésével – A 

Medgyesegyházi Varázserdő 
Óvoda infrastrukturális 

45214100-1 35.433.071.- Ft nemzeti 
nyílt, a Kbt. 115. § 

szerint 
2017. augusztus 2018. június 



fejlesztése” 

TOP-2.1.2-15  

„Zöld város 
kialakítása - Zöld 
város kialakítása 

Medgyesegyházán” 

 

45212100-7 146.665.433.- Ft nemzeti 
nyílt, a Kbt. 115. § 

szerint 
2017. szeptember 2018. június 

 

TOP-4.1.1-15  

„Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése - 

Medgyesegyháza 
Egészségügyi központ 

infrastrukturális fejlesztése” 

45215100-8 42.519.684.- Ft nemzeti 
nyílt, a Kbt. 115. § 

szerint 
2017. július 2018. június 

TOP-4.3.1-15  

„Leromlott városi területek 
rehabilitációja – Lászlótelep 
szegregátum felszámolása 

Medgyesegyházán” 

45262690-4 84.413.441.- Ft nemzeti 
nyílt, a Kbt. 115. § 

szerint 
2017. október 2018. június 

VP6-7.2.1-7.4.2.1-16 

„Külterületi helyi közutak 
fejlesztése, önkormányzati 

utak kezeléséhez, 

45233228-3 75.916.367.- Ft nemzeti 
nyílt, a Kbt. 115. § 

szerint 
2017. szeptember 2018. június 



állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges 

erő- és munkagépek 
beszerzése” 

VP6-7.4.1.1-16 

„A vidéki térségek kisméretű 
infrastruktúrájának és 

alapvető szolgáltatásainak 
fejlesztése” 

45262700-8 25.996.000.- Ft nemzeti 
nyílt, a Kbt. 115. § 

szerint 
2017. szeptember 2018. június 

 III. Szolgáltatás-megrendelés 

TOP-5.2.1-15  

„A társadalmi együttműködés 
erősítését szolgáló helyi 

szintű komplex programok – 
Összefogással 

Medgyesegyháza társadalmi 
integrációjáért” 

80500000 34.385.161.- Ft nemzeti 
nyílt, a Kbt. 115. § 

szerint 
2017. július 2018. június 

IV. Építési koncesszió 

       

V. Szolgáltatási koncesszió 

       



VI. Központosított közbeszerzésben megvalósítandó beszerzések 
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III-2. A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat TOP-os pályázatainak közbeszerzési 
tevékenységére vonatkozó döntéshozatal 

  
 

dr. Kormányos László jegyző: A felsorolt pályázatok vonatkozásában a közbeszerzési 
tevékenység ellátására árajánlatokat kívánunk beszerezni.  
 
Dusik János elnök: A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztett határozati javaslatot.  

 
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: 

74/2017. (III. 28.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 
határozott, az alábbi projektek vonatkozásában árajánlatokat kíván beszerezni a 
közbeszerzési tevékenység ellátására – a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelő 
engedéllyel, regisztrációval és felelősség-biztosítással rendelkező legalább 4 személytől: 

- TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába 
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével – A Medgyesegyházi 
Varázserdő Óvoda infrastrukturális fejlesztése (lehatárolt keret terhére), 

- TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása - Zöld város kialakítása Medgyesegyházán  
(lehatárolt keret terhére),  
- TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Medgyesegyháza 

Egészségügyi központ infrastrukturális fejlesztése (lehatárolt tartalék keret terhére),   
- TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, 

fejlesztése – Medgyesegyháza Gondozási Központ infrastrukturális beruházása,  
- TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja – Lászlótelep szegregátum 

felszámolása Medgyesegyházán (lehatárolt tartalék keret terhére),  
- TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 

programok – Összefogással Medgyesegyháza társadalmi integrációjáért. 
 
A képviselő-testület úgy határozott, a lehatárolt keret terhére megvalósítandó pályázatok 
esetén feltételes közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. 
 
Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester    
              dr. Kormányos László jegyző 
Határidő: értelem szerint 

 
III-3. Civil szervezetek támogatására vonatkozó pályázat kiírása 

 
Dusik János elnök: A bizottság megtárgyalta. Ismét a civil szervezetek számára kívánunk a 
költségvetésünkből támogatást nyújtani, erre pályázatot szükséges benyújtani. A bizottság 
javasolja a határozat melléklete szerinti pályázat kiírását.  
 
Kraller József képviselő: A költségevetésben 4 000 000 Ft-os összeg van elkülönítve. Ennek 
keretére lehet pályázatot benyújtani 2017. április 18-ig.  
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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: 

75/2017. (III. 28.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a medgyesegyházi civil 
szervezetek, egyházak 2017. évi támogatására a határozat melléklete szerinti pályázati felhívást 
teszi közzé az önkormányzat honlapján. 
 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester, 

  dr. Kormányos László jegyző 
Határidő: azonnal 

melléklet a 75/2017. (III. 28.) Kt. határozathoz 
 

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 
medgyesegyházi civil szervezetek, egyházak számára 

 
1. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet 
medgyesegyházi civil szervezetek számára. 
 
1.1. Támogatható civil szervezet e pályázat tekintetében: 
Medgyesegyháza Város közigazgatási területén működő,  

· a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 
alapján Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezetek – kivéve a kölcsönös 
biztosító egyesületet és a szakszervezetet,   

· valamint a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 2011. évi CCVI. törvény alapján 
bejegyzett egyházak.  

 
1.2. Csak olyan szervezetek támogathatók, melyek a helyi közösség érdekeit és céljait 
szolgálják, a medgyesegyházi személyek széles körét érintik. 
 
2. A támogatásra rendelkezésre álló 2017. évi keretösszeg: 4.000.000 Ft, amely pénzbeli 
működési támogatás 
 

2.1. Pénzbeli működési támogatás (vissza nem térítendő) 
Pénzbeli működési támogatásra pályázhatnak azok a civil szervezetek, egyházak, melyek 
igazoltan legalább 1 éve működnek. 
 
A pénzbeli működési támogatás kizárólag a pályázó szervezet fenntartásához kapcsolódó 
dologi kiadások fedezésére használható fel. 
 
2.2 Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatási összeget nem 
rendeltetésszerűen használja fel, illetve a pénzösszeg felhasználását nem tudja számlákkal 
megfelelően határidőre igazolni, azonnali visszafizetési kötelezettség terheli. A támogatásból 
felhasznált eredeti számlákra a következő záradékot fel kell tüntetni: „Elszámolva a 2017. évi 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat civil pályázati kerete terhére.”, és ezt követően kell 
az elszámoláshoz mellékelni a fénymásolatot. 
Támogatási időszak:  
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A támogatás a pályázat benyújtásának időpontja és 2017. december 31. közé eső 
időszakban felmerült dologi költségekhez nyújtható. 
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák 
számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell 
történnie.  
A döntéshozó a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.  
 
3. A pályázat kizárólag az önkormányzat honlapjáról (www.medgyesegyhaza.hu) letölthető  
- pályázati adatlapon,  
- regisztrációs nyilatkozattal,  
- egyéb nyilatkozatokkal illetve dokumentumok csatolásával nyújtható be. 
 
4. A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. április 18. 16.00 óra 
 
5. A pályázatok benyújtásának módja:  
A pályázatot 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat), zárt borítékban a következő címre kell 
küldeni: 
Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. 
A borítékon fel kell tüntetni a „Civil pályázat” szöveget. 
 
6. A pályázatokat elbírálja: Medgyesegyháza Városi Önkormányzata Képviselő-testülete  
 
7. Az elbírálás ideje: 2017. áprilisi rendes Képviselő-testületi ülés 
 
8. A nyertes pályázókkal elszámolási kötelezettséget is tartalmazó támogatási szerződést köt 
az önkormányzat. E kötelezettségnek a megvalósított projektről, felhasználásról szóló 
pénzügyi és szakmai beszámolóval, valamint bizonylatok csatolásával kell eleget tenni. A 
támogatásból felhasznált eredeti számlákra a következő záradékot fel kell tüntetni: 
„Elszámolva a 2017. évi Medgyesegyháza Városi Önkormányzat civil pályázati kerete 
terhére.”, és ezt követően kell az elszámoláshoz mellékelni a fénymásolatot. 
 
A szöveges beszámolót elektronikus formában is meg kell küldeni a 
medgyes@medgyesegyhaza.hu e-mail címre. 
Amennyiben  
- a támogatási összeg nem a szerződésben foglalt célra kerül felhasználásra, vagy  
- a beszámolást elmulasztják határidőre benyújtani, vagy  
- a felhasználás nincs megfelelően, számlákkal igazolva,  
úgy az a támogatási összeg azonnali visszafizetését vonja maga után, és újabb támogatási 
pályázat tárgyévi valamint az azt követő évi benyújtására nincs lehetőség. . 
 
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban további felvilágosítás a 
Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatalban dr. Kormányos László jegyzőtől kérhető. 
(Tel.: 68/440-000) 
 
III-4. A Békés Megyei Kormányhivataltól érkezett törvényességi felhívás megtárgyalása 

 
Dusik János elnök: Törvényességi észrevétel érkezett a jegyzői munkával kapcsolatban. 
Hiányosságok, csúszások voltak, ezt kifogásolta a Kormányhivatal. A bizottság megtárgyalta, 
polgármester úr elmondta a véleményét. A bizottság az előterjesztésben foglalt határozati 
javaslat elfogadását javasolja.  
 

mailto:medgyes@medgyesegyhaza.hu
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dr. Nagy Béla György polgármester: A törvényességi felhívást megalapozottnak 
tartom, és súlyosnak. Ezért is tettem meg azt, hogy előzetesen a jegyző urat írásban 
figyelmeztettem, kövessen jogkövető magatartást, tartózkodjon a törvényességi mulasztástól.  
Legközelebb ennek szankciói lehetnek. Ez alapvetően munkaszervezéssel meg lehet oldani. 
Erre nem mentség a leterheltség.  
 
Király Gyöngyi képviselő: Ez a figyelmeztetés érlelődött, gyakran az utolsó pillanatban 
kapjuk meg az előterjesztést, vagy leveszünk napirendről napirendeket, mivel nem 
megalapozottak. Legutóbb hat napirendhez nem kaptunk előterjesztést. Jegyzőkönyv 
hitelesítőként gyakran volt, hogy hónapokkal később került hozzám aláírásra. A 
Kormányhivatal szerint az október 17. napi ülés jegyzőkönyve volt az utolsó, ami beérkezett. 
Az ez utáni ülések jegyzőkönyveivel mi van? Hány lesz még, ami idő után fog beérkezni? 
 
Sütő Mária Márta alpolgármester: Azt kérdezném, hogy a jegyzőkönyvek előkészítve 
odaérkeztek a jegyző úr elé? A jegyzőkönyv-vezető elvégezte időben a feladatát, vagy a 
mulasztásban részt vett?  
 
dr. Kormányos László jegyző: Nem vett részt.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Javaslom, egyben adja meg a jegyző úr a válaszát.  
 
Kraller József képviselő: Tegnap is jeleztem, hogy annak a személynek a vonatkozásában 
érkezett észrevétel, aki egy hivatalt vezet, a munkatársaitól elvárja, hogy határidőben, 
törvényesen végezzék a feladatukat. Pont a jegyző vonatkozásában tett a Kormányhivatal 
észrevételt, nem végzi el úgy a munkáját, hogy megfeleljen a törvényességnek. Az 
előterjesztésben szerepel határozati javaslat, azonban nem felel meg a Kormányhivatali 
elvárásnak. Alapprobléma, hogy a jegyzőkönyvek időben be nem érkezése komoly 
aggályokat vet fel. Késedelmes megküldése nem csak eljárási hiba, okafogyottá teheti a 
törvényességi vizsgálatot, kivonja az állami ellenőrzés alól. A testület hoz döntéseket, nem 
történnek törvényességi észrevételek és lehet olyan jogsértő eseményt hajtunk végre, mire 
megtörténne az észrevétel, okafogyottá válhat. Mindenképp javasolni szerettem volna az 
írásbeli figyelmeztetést. További problémákat is vethetnek fel. A főigazgató úr által Mötv.-ből 
idézett bekezdést megnézzük, olyan kitételek is szerepelnek, hogy javasolhatják a testület 
feloszlatását, támogatások felülvizsgálatát, a MÁK-nál nyújtott támogatások visszavonását. 
Azt gondolom, hogy komoly a probléma, nem gondoltam, hogy ilyen szintű elmaradások 
vannak. Alpolgármester asszony kérdésre azt válaszolta jegyző úr, hogy a mulasztások 
vonatkozásában elmondta, hogy ő a felelős. Elkészültek a jegyzőkönyvek, az ő további 
szakasza hiányzott. Azt javaslom, hogy a határozati javaslatot módosítsuk, április 18-ig kell 
nyilatkozatot tennünk, hogy elfogadjuk-e az észrevételt, és intézkedéseket kell tennünk.  
 
dr. Kormányos László jegyző: Király Gyöngyi képviselő asszonynak azt tudom mondani, 
hogy az összes hiányosságokat pótolni fogom a héten. Alpolgármester asszony kérésére 
elmondom, hogy engem terhel a felelősség. A jegyzőkönyv előkészítés határidőben 
megtörténik. Komoly törvényi felelősség. Mentségem nincs rá, a jövőben meg kell 
valósítanom, hogy a jegyzőkönyvek határidőben beérjenek a Kormányhivatalhoz.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Megalapozott a kritika, jegyző úr komolyan veszi, 
rendszeresen fogjuk tájékoztatni a képviselő tagjait, és időben továbbítani fogjuk a 
Kormányhivatalhoz a jegyzőkönyveket. A két éves működés alatt, ha késve is érkeztek be a 
jegyzőkönyvek, tartalmi kifogás egyetlen esetben volt.  
 
16:20 Sütő Mária Márta elhagyja a termet.  
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.  
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Kraller József képviselő: Kérdés merült fel bennem, hogy március 6-án kelt a levél, a 
jegyzőkönyvek pótlása megtörtént-e már azóta? 
 
dr. Kormányos László jegyző: Még nem. Április 18-ig várják a képviselő-testületi döntést, 
de várják ezzel együtt a pótlást is.   
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ügyrendi kérdésem lenne. Úgy értelmezem, hogy az 
ügy a testület tájékoztatására érdemes, jogilag úgy értelmezem, hogy nekem kell a 
Kormányhivatal kérdésére a választ megadni a tett intézkedésről.  
 
dr. Kormányos László jegyző: A munkáltatói jogkör gyakorlója a polgármester, az 
intézkedésekről neki kell a Főigazgató urat tájékoztatni.  
 
Dusik János elnök: A határozati javaslatot át kell fogalmazni.  
 
16:27 Sütő Mária Márta visszajön.  
Döntéshozatalban részvevők száma 6 fő.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: A polgármester tegyen intézkedéseket a hiányosságok 
megszüntetésére, tájékoztassa erről a testületet, illetve a Kormánymegbízott nevében eljáró 
főigazgatót. Le kell írni milyen intézkedés történt. Le kell írni, hogy figyelmeztetésben 
részesítsem, szólítsam fel, hogy legközelebb tartózkodjon a jogsértéstől, ellenkező esetben 
fegyelmi eljárást kezdeményezzem.  
 
Kraller József képviselő: Az előterjesztést a jegyző úr készítette, ezt a polgármester úrnak 
kellett volna elkészítenie.  
 
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: 

76/2017. (III. 28.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Békés Megyei 
Kormányhivatal BE/02/274-1/2017. ügyiratszámú törvényességi felhívását és egyetért a 
törvényességi felhívásban foglaltakkal. 
Utasítja dr. Nagy Béla György polgármestert, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 52. § (2) bekezdésében és 60. §-ában foglalt 
rendelkezéseket maradéktalanul tarttassa be dr. Kormányos László jegyzővel. A jegyzőt 
részesítse írásbeli figyelmeztetésben, a következő ilyen esetben fegyelmi felelősségre vonását 
kezdeményezze. A hiányosságok megszüntetésére részletes intézkedési terv kidolgozása 
történjen meg.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, tájékoztassa a Békés Megyei Kormányhivatalt a 
megtett intézkedésekről.  
  
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
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III-5. A DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

 
dr. Nagy Béla György polgármester: Társulási megállapodásban történő módosításokra van 
szükség, a taggyűlés már elfogadta, azonban a tagtelepülések testületének is el kell fogadnia.  
 
Dusik János elnök: Két határozati javaslat elfogadása szükséges.  
 
Kraller József tag: A határozati javaslat arról szól, hogy a lakosságszám alapján történik a 
tagdíjfizetés, pontosításra kerülnek a lakosságszám adatok.  
 
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: 

77/2017. (III. 28.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Délkelet-Alföld 
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 
tagönkormányzata Pusztaottlaka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 
Társuláshoz történő csatlakozását jóváhagyja, egyben felkéri dr. Nagy Béla György 
polgármestert, hogy jelen határozatáról a Társulás Elnökét tájékoztassa. 
 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester. 
Határidő: 2017. április 21. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el:  

78/2017. (III. 28.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Délkelet-Alföld 
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 
tagönkormányzata a Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodását a határozat melléklete* szerinti tartalommal jóváhagyja, egyben felkéri dr. 
Nagy Béla György polgármestert, hogy jelen határozatáról a Társulás Elnökét tájékoztassa. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a Társulás Elnökének felhívására aláírja. 
 
*A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel.  
 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester. 
Határidő: 2017. április 21. 

 
III-6. A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: A Tanács hozott döntéseket, akkor válnak érvényessé, 
ha tagönkormányzatok ezt jóváhagyják.  
 
Dusik János elnök: A bizottság tárgyalta. A székhelye Mezőkovácsházára kerül át. Személyi 
változások is történtek.  
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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: 

79/2017. (III. 28.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete módosítani kívánja a Dél-Békési 
Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodását a határozat mellékletét képező 
tartalommal. 
Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a megállapodás-módosítás aláírására. 
 
Határidő: a határozat megküldésére a munkaszervezet részére 2017. március 31. 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

Melléklet a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat  
Képviselő-testületének 79/2017. (III.28.) határozatához 

 
A DÉL-BÉKÉSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK  
 
 

7. sz. módosítása 
 
A társult tagok Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) k. pontja és Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (továbbiakban: Mötv.) 87. §-ban 
kapott felhatalmazás alapján a 2013. június 30. napján kelt társulási megállapodást 
(továbbiakban: Megállapodást) az alábbiak szerint módosítják: 
 

1. A Megállapodás I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4. pontja helyébe az alábbi 
szöveg kerül: 

      „A Társulás székhelye: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.” 
 
2. A Megállapodás 3. sz. melléklete helyébe jelen megállapodás melléklete lép. 

 
3. A Megállapodás jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 

fennmaradnak. 
 

4. Jelen módosítás 2017. április 7. napján lép hatályba. 
 

5. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mötv. és a vonatkozó 
jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 
Mezőkovácsháza, 2017. március 10. 
Aláírás külön íven 
 
Záradék: 
 
A Társulási Megállapodás módosítását a képviselő-testületek az alábbi határozatokkal hagyták 
jóvá: 
 
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete: Jóváhagyó határozat száma: 
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Almáskamarás Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  

Battonya Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete  

Dombegyház Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  

Dombiratos Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  

Kaszaper Község Önkormányzatának  
Képviselő-testülete  

Kevermes Község Önkormányzatának  
Képviselő-testülete  

Kisdombegyház Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  

Kunágota Község Önkormányzatának  
Képviselő-testülete  

Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  

Magyardombegyház Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  

Medgyesbodzás Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  

Mezőhegyes Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  

Nagybánhegyes Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  

Nagykamarás Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  

Pusztaottlaka Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  

Végegyháza Község Önkormányzatának  
Képviselő-testülete  

 
Elnök: Varga Gusztáv Mezőkovácsháza város polgármestere 
 
Alelnökök:   dr. Nagy Béla György Medgyesegyháza város polgármestere 

Pál-Árgyelán Elvira Pusztaottlaka település polgármestere 
 
Pénzügyi Bizottság:  
Elnök: Pelle István  Nagykamarás település polgármestere 
 
Tagok: Lantos Zoltán Kevermes település polgármestere 

 Süli Ernő Kunágota település polgármestere 
Baukó Lászlóné külsős tag 

 
Szociális Egészségügyi és Oktatási Bizottság: 
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Elnök: Marjai János Battonya város polgármestere 
Tagok: Mazán Attila Almáskamarás település polgármestere 

 Farkas Sándor Nagybánhegyes település polgármestere 
 
 Bontovics Krisztián külsős tag 

 
 
Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság: 
 
Elnök: Csürhés István Kaszaper település polgármestere 
 
Tagok: Dr Varga Lajos Dombegyház település polgármestere 

 Magyar Zsolt István Kisdombegyház település polgármestere 
 Szél Adrián külsős tag 

 
 
III-7. Az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 16/2016. (XI.30.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
 
Dusik János elnök: A bizottság javaslata, hogy a testület a hatályon kívül helyezést fogadja 
el.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

       5/2017. (III. 29.) önkormányzati rendelete 
az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 

16/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 
 

III-8. A nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetésről és az ellátás 
igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati 
rendelet módosítása 
 
Dusik János elnök: A szolgáltató 4 %-os emelést eszközölt. A nyersanyag norma összegének 
megemelése szükséges. A bizottság javaslata, hogy a testület a rendelet tervezetet fogadja el.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
6/2017. (III.29.) önkormányzati rendelete  

a nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetésről  
és az ellátás igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló 

19/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

III-9. A Mezőkovácsházai Járási Hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodás 
módosítása 
 
dr. Kormányos László jegyző: A 2012-ben kelt alapmegállapodást szükséges módosítani. 
Jelenleg 74 m2-t használ a Járási Hivatal a Polgármesteri Hivatal épületében.  
 
Dusik János elnök: A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
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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: 

80/2017. (III. 28.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 
elfogadja a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és a Békés Megyei Kormányhivatal 
közötti „Járási hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodás módosításá”-t. 
A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a megállapodás-
módosítás aláírására.  
 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
 dr. Kormányos László jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 

III-10. Döntéshozatal az EFOP-1.3.4-16 kódszámú, „Közös értékeink – sokszínű 
társadalom” című pályázattal kapcsolatos együttműködési megállapodásról 

 
16:40 Sütő Mária Márta alpolgármester elhagyja a termet.  
Döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.  
 
Farkas Gyula elnök: A bizottság hiányosságokat tapasztalt a pályázattal kapcsolatban. Azt 
kérjük, hogy polgármester úr a kérelmezővel vegye fel a kapcsolatot, a pályázat tisztázása 
érdekében.  
 
Kraller József képviselő: Az egyesület képviseletében megkereste valaki az 
önkormányzatot, de túl sok információt nem adtak. Ha megkeresi az önkormányzatunkat 
pályázat vonatkozásában, részletesebb tájékoztatást kérjünk.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ne legyen döntés, mivel nincs kellő információ. 
Számos hasonló pályázat van, ugyanaz a célcsoport van megjelölve, és nem fogjuk tudni 
teljesíteni az indikátorokat. Javaslom, vegyük le napirendről.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, 
hogy az előterjesztést leveszi napirendről.  

 
 

III-11. A Schéner Mihály Általános Iskola átszervezésével kapcsolatos döntéshozatal 
 
Dusik János elnök: A tanuszodai szolgáltatás átvétele miatt szükséges a módosítás.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a határozati 
javaslatot szavazásra bocsájtom.    
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 
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81/2017. (III. 28.) Kt. határozat 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83-84. §-ai alapján 
ingatlantulajdonosként támogatja a Békéscsabai Tankerületi Központ intézményi 
átszervezését, amely szerint a Schéner Mihály Általános Iskola alapdokumentumába bekerül a 
tanuszodai szolgáltatás.  
Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a képviselő-testületi döntés Békéscsabai 
Tankerületi Központ részére történő megküldésére és a szükséges további intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: 2017. április 12. 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
   dr. Kormányos László jegyző 
 
16:46 Sütő Mária Márta visszajön.  
Döntéshozatalban részvevők száma 6 fő.  
 
 
III-12. A Dombegyház-Kisvarjas közötti határátkelő állandó megnyitására irányuló 
javaslat 

 
dr. Nagy Béla György polgármester: Hét ideiglenes átkelő került megnyitásra a 
közelmúltban, az egyik Dombegyházon. Dél-békés legjelentősebb területeinek elérése 
jelentősen lerövidülhet. Azt foglaltuk határozatba, hogy a történeti előzmények és a 
társadalmi-gazdasági hasznosság elvén Dél-békés és Medgyesegyháza szempontjából 
elsődlegesnek tartjuk a dombegyházi átkelő állandó megnyitását. Ha valaki ránéz régi 
térképekre, a főútvonalak melyek Erdély felé vezetnek, ebbe az irányba tartottak. Lehetővé 
vált, hogy itt nyíljon egy újabb átkelőhely. Voltam egy román-magyar határmenti 
együttműködés színterén, az Arad megyei közgyűlés nyugalmazott elnöke is meghívást 
kapott, nagyon frappáns módon kifejtette, hogy nem érti, miért lobbizunk újabb átkelők 
megnyitása miatt, inkább azért kellene lobbiznunk, hogy a Schengeni határ húzódjon lejjebb. 
Ez még messze van. A kistérség is meghozta ezt a döntést.  
 
Dusik János elnök: A bizottság javaslata az előterjesztett határozati javaslat elfogadása.  
 
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: 

82/2017. (III. 28.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő testülete megismerte, felmérte a magyar – 
román határon 2017-ben megnyitott ideiglenes átkelőhelyek jelentőségét, azok kapcsolódását 
a hazai és nemzetközi közúthálózathoz, azok jelenlegi és várható társadalmi-, és gazdasági 
hatásait.  
A Képviselő-testület tisztelettel felkéri a döntés-előkészítőket és döntéshozókat, hogy 
elsődlegesen támogassák – Medgyesegyháza Városra és a Dél-békési Kistérségre gyakorolt 
kedvező hatására és a történelmi előzményekre  figyelemmel – a Dombegyház – Variasu Mic 
(Kisvarjas) közötti ideiglenes határátkelő végleges, állandó határ-átkelőhellyé  fejlesztését, 
annak végleges megnyitását. 
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Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
III-13. Az EFOP-2.2.2-17 kódszámú, „Intézményi ellátásról a közösségi alapú 
szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás" című pályázattal 
kapcsolatos konzorciumi megállapodás megtárgyalása 
 
Dusik János elnök: A bizottság javasolja, hogy a nemleges nyilatkozatot tegyük meg.  
 
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: 

83/2017. (III. 28.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 
jóváhagyja az EFOP-2.2.2-17 azonosítószámú, „Intézményi ellátásról a közösségi alapú 
szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás” című projektet érintő 
nemleges konzorciumi megállapodásra vonatkozó nyilatkozatot. 
Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a szükséges további intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
   dr. Kormányos László jegyző 
 
III-14. A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala 

Dusik János elnök: Kaszaper és Nagybánhegyes esetében történt változás, a társasági 
szerződés módosítása is szükséges. A bizottság az előterjesztett határozati javaslatok 
elfogadását javasolja.  
 
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: 

84/2017. (III. 28.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint társtulajdonos javasolja a 
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (5700 Gyula, Szent László u. 16., Cg. 04-09-003599) 
taggyűlésének, hogy a társaság, valamint Kaszaper Község Önkormányzata között 2014. 
április 30. napján létrejött, közműves ivóvízellátással, a közműves szennyvízelvezetéssel és 
szennyvíztisztítással kapcsolatos vízi-közmű szolgáltatási feladatok ellátására vonatkozó 
bérleti üzemeltetési szerződést közös megegyezéssel, 2017. december 31. napi hatállyal 
megszüntesse a jelen határozat mellékletét képző megállapodásban foglaltaknak megfelelően, 
egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság taggyűlésén a fentieket képviselje. 
 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
Határidő: azonnal 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot fogadta el: 
 

85/2017. (III. 28.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint társtulajdonos javasolja a 
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (5700 Gyula, Szent László u. 16., Cg. 04-09-003599) 
taggyűlésének, hogy a társasági szerződést az alábbiak szerint módosítsa: 
 
A társasági szerződés 3./ pontjában az ötödik bekezdés (Nagybánhegyes Község 
Önkormányzatára vonatkozó) rendelkezései törlésre kerülnek, helyükbe az alábbi 
rendelkezések lépnek: 
 
„Bánhegyesi Vízszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
5668 Nagybánhegyes, Kossuth u. 13. 
képviselő: vezető tisztségviselő 
Cg.04-09-002549” 
 
A társasági szerződés 3./ pontjában a hatodik bekezdés (Kaszaper Község Önkormányzatára 
vonatkozó) rendelkezései törlésre kerülnek és helyükbe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
„KASZAPER-ÉP Építő, Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság       
5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 1. 
képviselő: vezető tisztségviselő 
Cg.04-09-007141” 
 
A társasági szerződés 7./ pontjának első bekezdésében a „Nagybánhegyes Község 
Önkormányzata törzsbetétje” szövegrész helyébe a „Bánhegyesi Vízszolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság törzsbetétje” szöveg lép. 
 
A társasági szerződés 7./ pontjának első bekezdésében a „Kaszaper Község Önkormányzata 
törzsbetétje” szövegrész helyébe a „KASZAPER-ÉP Építő, Termelő, Szolgáltató és 
Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzsbetétje” szöveg lép. 
 
A társasági szerződés 7./ pontjának második bekezdésében a „melynek mértéke 85%” 
szövegrész helyébe a „melynek mértéke 82 %” szöveg lép. 
 
A társasági szerződés 7./ pontjának harmadik bekezdésében foglalt rendelkezései törlésre 
kerülnek és helyükbe a következő rendelkezés lép:  
 
„Az alapító tagok a pénzbeli hozzájárulásaikat, mint törzsbetéteiket a társaság 
bankszámlájára átutalással már megfizették.” 
 
A társasági szerződés 7./ pontja negyedik bekezdésének első mondata az alábbi mondatrésszel 
egészül ki: 
 
„akként, hogy a tagok felhasználói egyenértéket minden év május hó 31. napjáig 
felülvizsgálják.” 
 
A társasági szerződés 7./ pontjának negyedik bekezdése – annak első mondatát követően – a 
következő mondattal egészül ki:  
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„A társaság ellátási területén a felhasználói egyenérték: 173.389” 
 
A társasági szerződés 7./ pontjának ötödik bekezdésében foglalt rendelkezések törlésre 
kerülnek és helyükbe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
„Gyula Város Önkormányzata      140.308 db 
Kondoros Város Önkormányzata      11.909 db 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata     9.356 db 
Végegyháza Község Önkormányzata      1.005 db 
Bánhegyesi Vízszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság   0 db 
KASZAPER-ÉP Építő, Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság     0 db 
Medgyesegyháza Város Önkormányzata     4.003 db 
Újkígyós Város Önkormányzata      4.686 db 
       Mindösszesen:  171.267 db” 
 
A társasági szerződés 7./ pontja hatodik bekezdésének első mondatában a „161.764 db” 
szövegrész helyébe a „171.267 db” szövegrész kerül. 
 
A társasági szerződés 7./ pontjának hetedik bekezdésében foglalt rendelkezései törlésre 
kerülnek és helyükbe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
„Gyula Város Önkormányzata     140.308 db  82 % 
Kondoros Város Önkormányzata     11.909 db  7 % 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata    9.356 db  5,5 % 
Végegyháza Község Önkormányzata     1.005 db  0,5 % 
Bánhegyesi Vízszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  0 db   0 % 
KASZAPER-ÉP Építő, Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság    0 db   0 % 
Medgyesegyháza Város Önkormányzata    4.003 db  2,5 % 
Újkígyós Város Önkormányzata törzsbetétje    4.686 db  2,5 
%” 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság taggyűlésén a fentieket 
képviselje. 
 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester, 

Daróczi László, a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Határidő: azonnal 
 
Sütő Mária Márta alpolgármester: Gara Ágnes igazgató asszony hívott telefonon, hogy a 
kitagolás pályázattal kapcsolatban próbál segítséget nyújtani. A rendezési tervünket elkezdtük 
módosítani. Arról tájékoztatott, hogy Bács megyében is találkoztak ilyen problémával, át 
kellett minősíteni területet. Ez hosszadalmas lehet. Azt az információt kapta, hogy 2017. 
január 1-től él egy szabály, ha az önkormányzat azt a területét kiemelt fejlesztési területté 
kijelöli, akkor egyszerű tárgyalásos folyamattal maximum két hónap alatt meg lehet ezt 
oldani. Ez gyakorlat Bács megyében. Jegyző úr szíveskedjen megnézni, és az igazgató 
asszony várja a megkeresésünket ebben a dologban. A pályázatra befolyással lesz, ha nem 
élünk ezzel a lehetőséggel, nem lesz meg az engedélyünk, a többi településen sem fogjuk 
tudni elkezdeni a projektet.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Köszönjük szépen, a testület korábban is egyhangúlag 
nyilvánította ki a szándékát, feltételezem, hogy meglapozott információ, kontroll után úgy 
gondolom, hogy elvi állásfoglalást tegyünk, hogy a testület kész kiemelt fejlesztési területté 
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nyilvánítani a területet, ha ezzel elősegítjük a beruházás mielőbbi megvalósítását. A 
határozat elfogadását követően felkérjük jegyző urat, hogy haladéktalanul nézzen utána 
ennek, ha kell rendkívüli ülést is összehívunk, hogy az elvi döntést követően a szükséges 
testületi határozatok rendelkezésre álljanak. Ez a lehatárolt területre vonatkozik.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

86/2017. (III. 28.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben hozzájárul a 
Medgyesegyháza, Fáy András u. 81. szám alatti 1601/16. hrsz.-ú, a Medgyesegyháza, Fáy 
András u. 85. szám alatti 1601/18. hrsz.-ú, a Medgyesegyháza, Fáy András u. 89. szám alatti 
1601/20. hrsz.-ú, valamint a Medgyesegyháza, Fáy András u. 93. szám alatti 1601/22. hrsz.-ú 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok és azok közvetlen környezetének kiemelt fejlesztési 
területté történő nyilvánításához.  
 
Az ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása az „Intézményi ellátásról a közösségi 
alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás” című, EFOP-
2.2.2-17. kódszámú pályázati felhívást beruházás megvalósítása miatt indokolt.  
 
A fentiek alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. 
§ (1) alapján a településrendezési eszközök egyeztetési eljárását kezdeményezze az illetékes 
hatóságoknál.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: dr. Kormányos László jegyző 
 
 
III-15. Javaslat a Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjének személyére 
 
Dusik János elnök: A bizottság döntést nem hozott szavazategyenlőség miatt.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Az volt a javaslat, hogy a Településüzemeltetés Kft. 
ügyvezetői álláshelyére pályázat kerüljön kiírásra. A módosító javaslatot szavazásra 
bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 3 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett a módosító 
javaslatot nem fogadta el.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ez alapján döntés nem született. Ha több kérdés, 
hozzászólás nincs, napirendet lezárom.    
 
III-16. A településfejlesztési stratégiák és koncepciók, valamint a településrendezési 
eszközökhöz kapcsolódó Partnerségi Terv véleményezése 

 
dr. Kormányos László jegyző: A helyi egyeztető bizottság tagjaiban nem volt eddig döntés. 
Kaptam javaslatokat, fel is hívtam őket, hogy vállalják-e a feladatot. Az előterjesztésben 
felsorolt személyek vállalták a felkérést. Az önkormányzati bizottságból kellene egy 
koordinátort választani, Balla Lászlót javasolnám.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Balla úrral meg lett ez beszélve?  
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dr. Kormányos László jegyző: Igen.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Én azt látom, hogy nagyon le van terhelve. Attól 
tartok, hogy erre nincs neki kapacitása.  
 
dr. Kormányos László jegyző: Amikor az ITS elkészül, a bizottságok munkáját kell 
koordinálnia. Vagy saját magamat tudom ajánlani.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Azzal is aggályaim vannak.  
 
dr. Kormányos László jegyző: Az önkormányzati bizottság tagjaiból kell valakit delegálni.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Megkérdezném a pénzügyi vezető asszonyt, hogy 
vállalná-e a tisztséget? 
 
Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető: Milyen elfoglaltsággal jár? 
 
dr. Kormányos László jegyző: Amikor oda kerül, hogy a bizottságok egyeztetését kívánja, 
koordinátori szerepel, összefoglalót kell készülni az anyagokból.  
 
Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető: Tudomásul vesszem, ha nincs jobb megoldás.  
 
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: 

 
87/2017. (III. 28.) Kt. határozat 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési stratégiák és 
koncepciók, valamint a településrendezési eszközökhöz kapcsolódó Partnerségi Terv 
vonatkozásában az alábbi bizottságokba az alábbi tagokat delegálja: 
 

 Irányító Bizottság 
Bizottsági tag neve Bizottsági tag beosztása 
dr. Nagy Béla György polgármester 
Sütő Mária Márta alpolgármester 
dr. Kormányos László jegyző 
Dusik János pénzügyi és gazdasági bizottság 

elnöke 
Farkas Gyula szociális és oktatási bizottság elnöke 
  
Önkormányzati bizottság 
Bizottsági tag neve Bizottsági tag beosztása 
 Szikora Gergő műszaki- és településüzemeltetési 

ügyintéző 
dr. Kávássy Leila Viola aljegyző 
Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi csoportvezető 
Balla László műszaki ügyintéző 
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Helyi Egyeztető Bizottság 
Bizottsági tag neve Bizottsági tag beosztása 
 Szabó Györgyné civil-esélyegyenlőség 
 Király Gyöngyi civil-társadalmi együttműködés 
 Balogné Süli Beáta civil-társadalmi együttműködés 
 Gácsér Béláné intézmény-oktatás 
 Rusz István intézmény-kultúra, sport, turisztika 
 Kémenes Csaba civil-vallás 
  civil-vallás 
 Lipták László gazdaság 
 Göcző Mátyás gazdaság - kis-és középvállalkozások 
 Lehoczki János gazdaság - kis-és középvállalkozások 

 
A képviselő-testület az Önkormányzati Bizottságból Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi 
csoportvezetőt jelöli ki városi koordinátornak. 
A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az ügyben szükséges 
intézkedések megtételére.  
 
Határidő: értelem szerint  
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
              dr. Kormányos László jegyző 
 
dr. Kormányos László jegyző: Január 1-től van lehetőség arra, hogy kiemelt fejlesztési 
területté nyilvánítson önkormányzat bizonyos területet. Egyszerűsített tárgyalásos eljárás 
keretében történik a település rendezési terv módosítása. 
 
dr. Kávássy Leila viola aljegyző: 2016. december 33-án lépett hatályba a törvény.  
 
Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester az ülést 17:10 
órakor lezárta.  

 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

    dr. Nagy Béla György                      dr. Kávássy Leila Viola         
       polgármester                                    aljegyző 
 
 
 
 
 

Simonka Jánosné 
jegyzőkönyvvezető 

 
 
 


