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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. március 27. napi ülésére 

 

Tárgy: Döntéshozatal a Népkonyha-programban való részvételről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testület 2018. március 13. napján az alábbi határozatot hozta:  

 

„50/2018. (III.13.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a szociálisan rászoruló medgyesegyházi polgárok támogatására Népkonyha 

üzemeltetésében partnerként részt kíván venni. Ennek keretén belül szívességi használatra 

felajánlja a kizárólagos tulajdonában álló ingatlanát. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert hogy – a jogszabályi 

feltételek fennállása esetén – a Népkonyha üzemeltetéséhez szükséges további intézkedéseket 

megtegye azzal, hogy a megtett intézkedésekről legkésőbb a 2018. április havi rendes 

képviselő-testületi ülésen beszámol. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint” 

 

A Képviselő-testület a Népkonyha helyszínéül a sportpálya „büfé” helyiség ingatlanát 

választotta ki, amennyiben a szívességi használó Medgyesegyháza Sportegyesület hozzájárul 

ehhez. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazása alapján dr. Nagy Béla György polgármester megkereste 

Rusz Istvánt, a Medgyesegyháza Sportegyesület elnökét, kérve, hogy az egyesület bocsássa 

rendelkezésre a használatában álló sportpálya „büfé” helyiségét. Az egyesület elnökétől a 

mellékelt válasz érkezett. 

 

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a 

döntéshozatalra. 

 

„A” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a szociálisan rászoruló medgyesegyházi polgárok támogatására Népkonyha 

üzemeltetésében partnerként részt kíván venni. Ennek keretén belül szívességi használatra 

felajánlja a kizárólagos tulajdonában álló 5666 Medgyesegyháza, ……….. sz. alatti 

ingatlanát. 



 

A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert hogy – a jogszabályi 

feltételek fennállása esetén – a Népkonyha üzemeltetéséhez szükséges további intézkedéseket 

megtegye azzal, hogy a megtett intézkedésekről a soron következő rendes képviselő-testületi 

ülésen beszámol. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

„B” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a szociálisan rászoruló medgyesegyházi polgárok támogatására – a tulajdonában álló 

megfelelő ingatlan hiányában – Népkonyha üzemeltetésében partnerként nem kíván részt 

venni.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

Medgyesegyháza, 2018. március 26.  

 

 

 dr. Nagy Béla György s.k. 

 polgármester 

 

 

Ellenjegyezte: 

 

dr. Kormányos László s.k. 

            jegyző 

 


