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II/1. 

Készítette: dr. Kormányos László jegyző 

  

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. augusztus 28. napi ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 

 

 

119/2018. (V.23.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014 kódszámú, „Zöld Város kialakítása 

Medgyesegyházán” elnevezésű projekt vonatkozásában felmerült áttervezési többletköltségét 

maximum 400 000 Ft + ÁFA (bruttó 508 000 Ft) összegben a RexTerra Kft. részére megfizeti 

a 2018. évi költségvetési tartalékkeret terhére. 

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat az 

áttervezési költségek lehetséges csökkentésről.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: azonnal 

 

A tárgy a mai ülés napirendi pontjai között szerepel. 

 

133/2018. (V.31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat Gondozási Központ keretén belül működő szociális étkeztetés átalakításáról 

szóló előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy a szociális étkeztetést a 

továbbiakban szociális konyha keretén belül biztosítja az arra rászorulók számára. 

Felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatás adatainak a szolgáltatói nyilvántartásban történő 

módosításának kezdeményezésére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

Határidő: 2018. június 30. 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

153-Z/2018. (VI.19.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00005 „Új ipari terület kialakítása Medgyesegyházán” 

projekt megvalósításához szükséges 2018. április 27-én a Medgyesegyháza külterület 

0122/53, 0122/54, 0122/55 önkormányzati tulajdonú szántó ingatlanok végleges más célú 
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hasznosítására irányuló kérelmet - tekintettel, hogy az azt engedélyező határozat nem vált 

véglegessé, a mai nappal visszavonja.  

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert, a kérelem haladéktalanul történő 

visszavonására.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

155/2018. (VI.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Oktatási Bizottság 2018. 

március 01. napjától 2018. május 30. napjáig átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló 

beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

156/2018. (VI.26.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi „Nebulókért” 

Alapítvány 2017. 06. 01- és 2018. 05. 31-ig tartó időszakának szakmai beszámolóját 

elfogadja.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

157/2018. (VI.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Varázserdő 

Óvoda szakmai programját, a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Varga Jánosné intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

158/2018. (VI.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hozzájárul a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014 kódszámú, „Zöld város kialakítása 

Medgyesegyházán” elnevezésű projekt vonatkozásában a Medgyesegyháza Városi 
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Önkormányzat és a Projektfelügyelet Kft. között 2016. május 10. napján létrejött vállalkozási 

szerződés – előterjesztés mellékletét képező – 1. számú módosításához.  

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a vállalkozási szerződés 1. számú 

módosításának aláírására és a szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

159/2018. (VI.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, a 

Vidékfejlesztési Program VP6-721-7412-16 kódszámú, „Külterületi helyi közutak 

fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 

szükséges erő- és munkagépek beszerzése” elnevezésű pályázati felhíváson nyertes 

pályázatával kapcsolatosan: 

 

A pályázat címe: Külterületi utak felújítása és gépbeszerzés Medgyesegyháza településen  

A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: Medgyesegyháza, 0148/1,0148/2 

A projekt összes költsége (a támogatási kérelemmel (költségvetési táblával) megegyezően az 

alábbi):  

 Projekt teljes költsége pályázatkor:      111 782 056 Ft,  

 Pályázat benyújtásakor tervezett önerő:         5 589 105 Ft,  

 Igényelt támogatás:        106 192 951 Ft  

 

Projekt teljes költsége támogatói okirat szerint:     111 782 056 Ft,  

Projekt elszámolható költségei összesen:      101 487 429 Ft,  

Projekt nem elszámolható költségei összesen:       10 294 627 Ft,  

Támogatás összege:           96 413 055 Ft,  

Önerő:            15 369 001 Ft 

 

Gépek vásárlására irányuló célterület elutasítása miatti elfogadott változásbejelentést 

követően a  

 Projekt teljes költsége támogatói okirat szerint:    101 487 436 Ft,  

 Projekt elszámolható költségei összesen:     101 487 429 Ft, 

 Projekt nem elszámolható költségei összesen:                 0 Ft,  

 Támogatás összege:          96 413 055 Ft,  

 Önerő:             5 074 374 Ft 

 

Fentieknek megfelelő az Önkormányzat a saját forrást 5 074 374 Ft, önerőt 2018. és 2019. évi 

költségvetésében biztosítja, megbízza a polgármestert a támogatási összeg 50%-a összegű 

támogatási előleg igénylésével. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 
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160/2018. (VI.26.) Kt. határozat 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Délkelet-Alföld Regionális 

Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás tagönkormányzata  

1. Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének, Csárdaszállás Községi 

Önkormányzat képviselő-testületének, Gyomaendrőd Város Önkormányzat képviselő-testületének, 

Kaszaper Község Önkormányzat képviselő-testületének, Kondoros Város Önkormányzat képviselő-

testületének, Körösladány Város Önkormányzat képviselő-testületének, Mezőkovácsháza Város 

Önkormányzat képviselő-testületének és Szarvas Város Önkormányzat képviselő-testületének a 

Társuláshoz történő csatlakozását jóváhagyja, 

2. a Társulás Megállapodás módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, 

és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodás módosítást a Társulás Elnökének 

felhívására aláírja. 

3. felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatáról a Társulás Elnökét tájékoztassa. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: 2018. július 12. 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

162/2018. (VI.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Antenna Hungária Zrt. 

Medgyesegyháza belterületi 978/2 helyrajzi számú ingatlanon található Telekom toronyra 

benyújtott tulajdonosi hozzájárulás kérelmét megtárgyalta, a további tisztázandó kérdések 

megválaszolásáig elnapolja.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

A tárgy a mai ülés napirendi pontjai között szerepel. 

 

163/2018. (VI.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik a 

Rákóczi Szövetség felvidéki magyar iskolába beiratkozni vágyó gyermekeket támogató 

programjához. Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a határozat mellékletét 

képező Támogatási Szerződés 100.000.- Ft támogatási összeggel történő aláírására és a 

szükséges további intézkedések megtételére azzal a kikötéssel, hogy a támogatási összeg a 

felvidéki Gúta testvérváros javára kerüljön felhasználásra. Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat a fenti összeget a 2018. évi költségvetés tartalékkerete terhére biztosítja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 
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165/2018. (VI.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

elfogadja a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár Módosító 

Okiratát. 

  

Felelős: Farkas Gyula intézményvezető 

 dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: 2018. július 15.  

 

További intézkedést nem igényel. 

 

166/2018. (VI.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

elfogadja a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.  

 

Felelős: Farkas Gyula intézményvezető 

 dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: 2018. július 15. 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

167/2018. (VI.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Varázserdő 

Óvoda javaslatát figyelembe véve egyetért azzal, hogy az óvodai takarítási szünet időpontja 

az alábbiak szerint legyen meghatározva: 

 

- Bánkút, Kossuth utca 12.:             2018. július 30-tól augusztus 10-ig;  

- Medgyesegyháza, Hősök u. 2.:     2018. augusztus 13-24-ig.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Varga Jánosné intézményvezető 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

168-Z/2018. (VI.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az idősek tartós bentlakásos 

ellátását igénybe vevő Árgyelán Julianna hozzátartozójának nyilatkozatát tudomásul veszi, és 

a hozzátartozót a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözet 

megfizetésére nem kívánja kötelezni. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 
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170/2018. (VII.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Ipari Park 

Beruházó és Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság többségi tulajdonosaként 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a TOP-1.1.1-15 kódszámú, „Felhívás ipari parkok, 

iparterületek fejlesztésére” megvalósításához szükséges belterületbe vonással történő 

végleges más célú hasznosítási iránti kérelmet a Békés Megyei Kormányhivatal 

Mezőkovácsházi Járási Hivatala Földhivatali Osztályához ismételten be kívánja nyújtani a 

2018. április 27. napján benyújtott kérelemmel mindenben egyező tartalommal.  

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a kérelem benyújtására, valamint az 

ügyben a szükséges jognyilatkozatok és további intézkedések hatóságok előtt történő 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

173/2018. (VII.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és tudomásul veszi a 

TOP-1.4.1-15 kódszámú, „A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda infrastrukturális fejlesztése” 

elnevezésű projekt vonatkozásában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményét, a 

lefolytatott eljárást eredményesnek nyilvánítja. A képviselő-testület úgy határozott, hozzájárul 

ahhoz, hogy fenti projekt vonatkozásában – az előterjesztés mellékletét képező Bírálati 

jegyzőkönyv és Döntési javaslat alapján – a kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés 

aláírásra kerüljön az eljárás nyertesével, az Országos Karbantartó és Építőipari Szolgáltató 

Kft.-vel (5830, Battonya, Kossuth u. 40.). 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a vállalkozási 

szerződés aláírására és az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

174/2018. (VII.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és tudomásul veszi a 

TOP-4.1.1-15 kódszámú, „Medgyesegyháza Egészségügyi Központ infrastrukturális 

fejlesztése” elnevezésű projekt vonatkozásában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményét, 

a lefolytatott eljárást eredményesnek nyilvánítja. A képviselő-testület úgy határozott, 

hozzájárul ahhoz, hogy fenti projekt vonatkozásában – az előterjesztés mellékletét képező 

Bírálati jegyzőkönyv és Döntési javaslat alapján – a kivitelezésre irányuló vállalkozási 

szerződés aláírásra kerüljön az eljárás nyertesével, az Országos Karbantartó és Építőipari 

Szolgáltató Kft.-vel (5830, Battonya, Kossuth u. 40.). 
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A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a vállalkozási 

szerződés aláírására és az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

175/2018. (VIII.9.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és tudomásul veszi a 

„Mini bölcsőde kialakítása” elnevezésű projekt vonatkozásában lefolytatott közbeszerzési 

eljárás eredményét, a lefolytatott eljárást eredményesnek nyilvánítja. A képviselő-testület úgy 

határozott, hozzájárul ahhoz, hogy fenti projekt vonatkozásában – az előterjesztés mellékletét 

képező Döntési javaslat alapján – a kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés aláírásra 

kerüljön az eljárás nyertesével, az Országos Karbantartó és Építőipari Szolgáltató Kft.-vel 

(5830, Battonya, Kossuth u. 40.). 

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a vállalkozási 

szerződés aláírására és az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

176/2018.(VIII.9.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének módosítását a határozat mellékletét képező 

tartalommal jóváhagyja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester    
              dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

177/2018.(VIII.9.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hozzájárul a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014 kódszámú, „Zöld város kialakítása 

Medgyesegyházán” elnevezésű projekt vonatkozásában a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat és a Projektfelügyelet Kft. között 2016. május 10. napján létrejött vállalkozási 

szerződés – a határozat mellékletét* képező – 2. számú módosításához.  

 
*A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel.  
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Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a vállalkozási szerződés 2. számú 

módosításának aláírására és a szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

178/2018.(VIII.9.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

részt kíván venni a TOP-3.2.1-16 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése” elnevezésű pályázaton. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert, hogy a pályázat 

megvalósítása érdekében a szükséges előkészítő intézkedéseket megtegye. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A tárgy a mai ülés napirendi pontjai között szerepel. 

 

180/2018.(VIII.9.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – az elfogadott szakmai program 

alapján, az óvodai nevelőtestület egyetértésével – megbízza a Medgyesegyházi Varázserdő 

Óvoda intézményvezetőjének 

Varga Jánosnét 

 

2018. augusztus 01. napjától, öt év időtartamra 2023. július 31. napjáig. Havi alapilletményét 

bruttó 347.130,- Ft-ban, munkáltatói döntésen alapuló illetmény 2.511,- Ft-ban, vezetői 

pótlékát 123.715,- Ft-ban állapítja meg.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester  

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

181/2018.(VIII.9.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 

infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű pályázat vonatkozásában a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt.-től érkezett, a MÁV Zrt. Vagyonkezelési és Gazdálkodási Igazgatóság 

tájékoztatását is tartalmazó levélben említett nyilatkozat kiállításához – a MÁV Zrt. 9115-

3/2018/MAV iktatószámú levelében szereplő tartalommal – hozzájárul. 
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A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert, hogy fenti szervek 

felé a nyilatkozatot és a szükséges további intézkedéseket megtegye. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának 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 

 

 

 

Medgyesegyháza, 2018. augusztus 24. 

 

 

                          

            dr. Kormányos László s.k. 

              jegyző 


