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Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 
10/2017. 
 
 

Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 18. 
napján 08:00 órakor kezdődött rendkívüli ülésén.  
 
Az ülés helye: Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. szám.  
 
Jelen vannak: dr. Nagy Béla György polgármester, Kraller József, Farkas Gyula, Dusik 
János, Nagy Attila, Király Gyöngyi képviselők.   
 
Később érkezik: Sütő Mária Márta alpolgármester.  
 
Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Kormányos László jegyző, dr. Kávássy Leila Viola 
aljegyző, Molnár József bizottsági tag, Vermes Rita Schéner Mihály Általános Iskola 
igazgatója.  
 
Jegyzőkönyvvezető: Simonka Jánosné főelőadó. 
 
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. Fő napirendek 
 

1. Tulajdonosi hozzájárulás kérése – köznevelési intézmény infrastrukturális fejlesztésére 
irányuló pályázaton való részvételhez 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
2. VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 számú pályázati felhívás 

Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

II. Bejelentések  
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett a napirendeket 
elfogadta.  
 
07:37 órakor Sütő Mária Márta alpolgármester megérkezik.  
 
Döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő.  
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07:40 órakor a polgármester a testületi ülést felfüggeszti pénzügyi bizottság megtartására.  
08:00 órakor az ülés folytatódik.  
 
I-1. Tulajdonosi hozzájárulás kérése – köznevelési intézmény infrastrukturális 
fejlesztésére irányuló pályázaton való részvételhez 
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslat 
elfogadását javasolja.  
 
dr.  Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a határozati 
javaslatot szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

115/2017. (V.18.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 
hogy az 5666 Medgyesegyháza, Luther u. 7. sz. alatti, 126. hrsz.-ú ingatlan tulajdonosaként 
támogatja a Békéscsabai Tankerületi Központ pályázatának benyújtását a köznevelési 
intézmények infrastrukturális fejlesztésére és kialakítására kiírt EFOP–4.1.3-17 kódszámú, 
„Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális 
fejlesztése” című, célirányos támogatási pályázati felhívásra.  
Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az előterjesztés mellékletét képező 
tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására és a szükséges további intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: 2017. május 24. 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
 
dr.  Nagy Béla György polgármester: Örülök, hogy a tankerületnek komoly fejlesztési 
elképzeléseik vannak, itt az első jelentős fejlesztés.  
 
I-2. VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 számú pályázati felhívás 
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Lehetőség nyílt arra, hogy 
korszerűbb piaci területet alakítsunk ki. A bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja.  
 
dr.  Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a határozati 
javaslatot szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
116/2017. (V.18.) Kt. határozat 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 
hogy pályázatot kíván benyújtani a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, „Helyi termékértékesítést 
szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű felhívásra. 
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Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a pályázat megvalósításához szükséges 
tervezési feladatok megindítására és szükséges további előkészítő tevékenységek elvégzésére. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
 
dr.  Nagy Béla György polgármester: Bizonyára tapasztalhatták, hogy a pályázatból forrást 
nyert Deák Ferenc utca felújítása megtörtént. Napokon belül megtörténik a Gárdonyi utca 
felújítása  is.  A  gyalogátkelőhelytől  a  helységjelző tábláig  5  cm  aszfaltréteg  kerül  rá.  Ma  
reggel megkezdték volna a munkát, csak a hétvégén lesz a Szupermaraton, és nem lehet 
befejezni szombatig, úgy balesetveszélyes lenne. A Magyar Közút Kht. hétfőre halasztotta.  
 
Kraller József képviselő: A Deák Ferenc utcával kapcsolatban annyit, hogy örömmel 
tapasztaltam az eredményességét. Sajnálom, hogy mindig vannak olyanok, akik kisebb 
változásnak sem tudnak örülni. Van, aki megoszt egy örömteli eseményt, és azt keresik, hogy 
ki, miért és hogyan, egyéb gondolatok vannak hozzáfűzve. Kíváncsi lennék, ha ők lennének 
döntési helyzetben, mi lenne a fontossági sorrend, mit kellene megvalósítani? Felvetődött egy 
másik kérdés, Kétegyháza-Medgyesegyháza viszonylatban mikor történik valami. A most 
jóváhagyott fejlesztési keretből Kétegyházától Medgyesegyháza irányában talál egy 2,5 km-es 
szakasz meg fog valósulni.  
 
dr.  Nagy Béla György polgármester: Minden új útnak, járdának egyaránt örülnünk kell. 
Nem lehet minden rossz minőségű utat egyszerre felújítani. Medgyesegyháza képviselő-
testülete az elmúlt 8-10 évben sokat tett ezért. A környező településekkel össze sem lehet 
hasonlítani. Van logika ezekben a felújításokban. Először azokat kívánjuk felújítani, melyek 
gyűjtő utak. Az első a Deák Ferenc volt, a következő a Rákóczi Ferenc utca lesz.  
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Testületi határozat van a 
csapadékvíz elvezetés elkészítéséről ütemterv készüljön.   
 
dr.  Nagy Béla György polgármester: A START programból veszünk grédert 
padkarendezésre, május 30-ra van visszaigazolva. Amint a településre érkezik, benyújtjuk az 
ütemtervet, megkezdődik a padkarendezés.  
 
dr. Kormányos László jegyző: Az eredetileg május 20-ra meghirdetett lomtalanítás 
elhalasztásra került május 27-re, a Szupermaraton miatt. Tárgyalásokat folytatunk elektronikai 
hulladékgyűjtésre is.  
 
Kraller József képviselő: Kezdődik a dinnyefóliák levétele. Gondolkoztunk-e szervezett 
elszállításban?  
 
dr. Kormányos László jegyző: Az előző évek gyakorlatát lenne szükséges követni. Jelentős 
költségei vannak, mivel veszélyes hulladéknak működik. Tavaly 22 000 Ft + ÁFA volt 
tonnánként az átvétel költsége. Rendelni kell konténert, és az átvétel Hódmezővásárhelyen 
valósítható meg. A lakosságot szórólapon tájékoztatni fogjuk, ha lesz döntés a testület 
részéről a szervezett gyűjtésről. Az elégetése illegális.  
 
dr.  Nagy Béla György polgármester: Együtt voltunk alpolgármester asszonnyal a DAREH 
tájékoztatásán, melyen ígéretet tettek a fóliahulladék elszállítására. Felkérem jegyző urat, 
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hogy haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a DAREH BÁZIS Zrt.-vel, ismertessék az erre 
vonatkozó elképzeléseiket.  
 
Kraller József képviselő: Van egy másik vonal, kapcsolatban állok több olyan vállalkozással, 
akik pályázatban vállalták, hogy zöldhulladék komposztálásra szerződést kötnének a DAREH 
BÁZIS Zrt.-vel beszállítás vonatkozásában. Hallgatólagos ígéretet kaptam erre, hogy fog 
működni, viszont ha jelzésértékűen kapnak a hivatal részéről megkeresését, komolyabban 
vennék, és ezek a gazdák könnyebben tudnák teljesíteni a vállalásaikat. Békéscsabán egy 
nagy kapacitású komposztáló telep épül, ami adott esetben erre is szolgálhat. Az igazgatóság 
kinevezett egy személyt, aki gazdasági kérdésekben rugalmasabban tudna dönteni, önálló 
kompetenciával is felhatalmazták. Őt meg kellene keresnie jegyző úrnak.  
 
 
 
Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester az ülést 08:20 
órakor lezárta.  

 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

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

Simonka Jánosné 
jegyzőkönyvvezető 


