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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. október 30. napi ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

 

186/2018.(VIII.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázatot 

kíván benyújtani a Magyarország 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. 

törvény 3. melléklet I. Működési célú támogatások 10. pontjában meghatározott rendkívüli 

önkormányzati támogatásra. 

 

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

benyújtására és a szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: 2018. szeptember 30. 

 

A pályázat benyújtásra került. 

 

192/2018.(VIII.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy pályázatot kíván benyújtani a TOP – 3.2.1 – 16 kódszámú, „Önkormányzati épületek 

energetikai korszerűsítése” felhívásra, az Idősek Otthona (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 

5.) és a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.) 

fejlesztése érdekében. 

 

A képviselő-testület megtárgyalta és úgy határozott, hogy megbízza az Opera Solar Kft.-t 

(1172 Budapest, Ananász u. 4.) a pályázat elkészítésére.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az előterjesztés 

mellékletét képező megbízási szerződések aláírására, a pályázat benyújtására és a szükséges 

további intézkedések megtételére. 

 

A képviselő-testület a pályázatíráshoz szükséges bruttó 460.350.- Ft-ot a 2018. évi 

költségvetési tartalékkeret terhére biztosítja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A pályázat benyújtásra került. 
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216/2018. (IX.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy döntött, 

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

Medgyesegyházán” elnevezésű projekt vonatkozásában a beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

217/2018. (IX.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a medgyesegyházi köz- és 

magántulajdonban álló zöldfelületeken tapasztalható gyomnövény-fertőzöttségről és a 

megtett intézkedésekről szóló újabb beszámolót elfogadja. Felszólítja dr. Kormányos László 

jegyzőt az előterjesztésben foglaltak leghatározottabb betartatására, kiemelt figyelmet 

fordítva az ellenőrzésre. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő:  értelem szerint 

 

A határozat végrehajtása folyamatos. 

 

218/2018. (IX.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi 

Településüzemeltetés Nonprofit Kft. fűkaszálás szolgáltatás lehetőségének jövőbeni 

biztosításáról szóló beszámolóját megtárgyalta és elfogadja. Felkéri Mitykó Mihály 

ügyvezetőt, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy amennyiben a tevékenység elvégzése 

érdekében folyamatos, illetve egész évi foglalkoztatásra kerülne sor, az alkalmazandó 

személyek milyen más jövedelemtermelő munkát tudnának végezni. A tárgyban elkészített 

beszámoló kerüljön beterjesztésre a képviselő-testület felé.  

 

Határidő: következő soros képviselő-testületi ülés 

Felelős: Mitykó Mihály ügyvezető 

 

A tárgy a mai ülés napirendi pontjai között szerepel. 

 

219/2018. (IX.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Varázserdő 

Óvoda 2017/2018-as tanév Szakmai Beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Varga Jánosné intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 
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220/2018. (IX.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Oktatási Bizottság 

2018. június 01. napjától 2018. szeptember 03. napjáig átruházott hatáskörben hozott 

döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

221/2018. (IX.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletei szerint 

elfogadja a vízellátási és szennyvíz-szolgáltatási vagyonelemek 2019 – 2033. évre vonatkozó 

15 éves gördülő fejlesztési tervét, melynek forrása vízellátási és szennyvíz-szolgáltatási 

vagyonelemek tekintetében a bérleti díj. Elfogadja, hogy a terv készítésénél a rendelkezésre 

álló keretösszegből (évente fizetendő bérleti díj) a tervben szereplő összegeken felüli rész év 

mint év tartalékkeretként került betervezésre.  

Egyben megbízza a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft-t azzal, hogy a gördülő fejlesztési tervet 

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz 2018. szeptember 30-ig 

jóváhagyásra nyújtsa be, és a teljes hatósági eljárás alatt az ellátásért felelőst képviselje. A 

megbízás a gördülő fejlesztési terv jóváhagyásáig érvényes. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester, 

  Daróczi László, a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. ügyvezetője, 

              Sulczné Lipcsei Zsuzsanna Pénzügyi csoportvezető 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

222/2018. (IX.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Varázserdő 

Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkatervében foglaltakkal egyetért. 

 

Felelős: Varga Jánosné intézményvezető 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

223/2018. (IX.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Varázserdő 

Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának a mellékelt* tájékoztató levél szerinti 

módosítását jóváhagyja. 

Felkéri az intézményvezetőt a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt okiratok 

elkészítésére. 

 

*A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel. 
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Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Varga Jánosné intézményvezető 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

224/2018. (IX.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Varázserdő 

Óvoda házirendjének 3.5, 3.8, valamint E pontjának a mellékelt* tájékoztató levél szerinti 

módosításával egyetért. 

 

*A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Varga Jánosné intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

225/2018. (IX.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat Gondozási Központ részére összesen 270.000,- Ft – ezen belül az Idősek 

Otthona részére 210.000,- Ft, a Védőnői Szolgálat részére 60.000,- Ft – összegű többlet 

működési támogatást a 2018. évi költségvetési tartalékkeret előirányzata terhére biztosítja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

     Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

226/2018. (IX.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 

határozott, hogy csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához. 

 

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

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

227/2018. (IX.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 

határozott, hogy pályázatot kíván benyújtani a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek 
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Tanácsa által kiírt „Befogadó Magyar Település” programhoz. 

 

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

benyújtásához szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

229/2018. (IX.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

elfogadja a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és a Dr. Hargel és Társa Bt. közötti, házi 

gyermekorvosi feladat ellátására irányuló, területi ellátási kötelezettséggel járó szerződést. 

 

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

mellékletét képező – szerződés aláírására és az ügyben további intézkedések megtételére. 

 

Határidő : azonnal 

Felelős : dr. Nagy Béla György polgármester 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

230/2018. (IX.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

támogatja a Medgyesegyháza Sportegyesület kérelmében foglaltakat a Sportpálya 

kispadjainak felújításával, a nagykapuk lefestésével, valamint az öltöző melletti 

mellékhelyiség világításának kialakításával. Az anyagköltségekhez szükséges 100.000.- Ft 

összeget a 2018. évi költségvetési tartalékkeret terhére biztosítja. A képviselő-testület a 

munkálatok elvégzésére felkéri a Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú 

Nonprofit Kft.-t.   

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

 Mitykó Mihály ügyvezető 

Határidő: 2018. október 31. 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

231/2018. (IX.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi Szlovák 

Fiatalok Szervezete (5600 Békéscsaba, Kossuth tér 10.) támogatási kérelmét megtárgyalta. 

A Képviselő-testület a költségvetés szűkös keretei és a kötelezően ellátandó feladatokra 

tekintettel nem támogatja a kérelmet. 

Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a határozatról értesítse ki. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 
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További intézkedést nem igényel. 

 

233/2018. (IX.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi Légimentésért 

Alapítvány (3529 Miskolc, Perczel Mór utca 42. III/12.) a Szentesi Légimentő Bázis 

támogatására irányuló kérelmét megtárgyalta. 

A Képviselő-testület a Magyarországi Légimentésért Alapítványt (3529 Miskolc, Perczel Mór 

utca 42. III/12.) 20.000.- Ft összeggel támogatja, a 2018. évi költségvetési tartalékkeret 

terhére.  

 

Felkéri dr. Nagy Béla György polgármestert a támogatási szerződés aláírására és a szükséges 

további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

234/2018. (IX.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a TOP-521-15-BS1-2016-00007 kódszámú, „Összefogással Medgyesegyháza társadalmi 

integrációjáért” elnevezésű projekt keretében elkészült Közösségi Beavatkozási Terv 

KF5SA7420571-es számú számla elszámolására, valamint az Integrált Településfejlesztési 

Stratégia KF5SA7420573-as számú számla elszámolására vonatkozó döntés ellen, a 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 152. § alapján, kifogással kíván élni. Felhatalmazza dr. 

Nagy Béla György polgármestert a kifogás benyújtására és az ügyben szükséges további 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla polgármester   

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

236-Z/2018. (IX.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2018. évi 

Dinnyefesztivál rendezvényről szóló beszámolót.  

 

A Képviselő-testület felkéri Farkas Gyulát, a Művelődési Ház és Könyvtár 

intézményvezetőjét, hogy a következő soros képviselő-testületi ülésre készítsen tervezetet a 

2019. évi Dinnyefesztivál előzetes költségigényéről.  

 

Felelős: Farkas Gyula intézményvezető 

Határidő: következő soros képviselő-testületi ülés 

 

A tárgy a mai ülés napirendi pontjai között szerepel. 
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238/2018. (X.9.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Ipari Park 

Beruházó és Fejlesztő Nonprofit Kft. többségi tulajdonosaként kinyilvánítja, hogy a TOP-

1.1.1-15-BS1-2016-00005 kódszámú, „Új ipari terület kialakítása Medgyesegyházán” 

elnevezésű projekt megvalósítása mellett továbbra is elkötelezett és minden szükséges 

intézkedést megtesz a projekt sikeres megvalósítása érdekében.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester  

Határidő: azonnal 

 

A tárgy a mai ülés napirendi pontjai között szerepel. 

 

239/2018. (X.9.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 

határozott, hogy a TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00005 kódszámú, „Új ipari terület kialakítása 

Medgyesegyházán” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges, 2018. augusztus 15-én a 

Medgyesegyháza külterület 0122/53, 0122/54, 0122/55 önkormányzati tulajdonú szántó 

ingatlanok végleges más célú hasznosítására irányuló kérelmet – tekintettel arra, 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 

 

A tárgy a mai ülés napirendi pontjai között szerepel. 

 

240/2018. (X.9.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00005 kódszámú, „Új ipari terület kialakítása 

Medgyesegyházán” elnevezésű pályázat 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. augusztus 15. napján benyújtott kérelemmel mindenben egyező tartalommal.  

 

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

ügyben szükséges jognyilatkozatok és további intézkedések hatóságok előtt történő 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester  

Határidő: azonnal 

 

A tárgy a mai ülés napirendi pontjai között szerepel. 
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241/2018. (X.9.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Medgyesegyházi Ipari 

Park Beruházó és Fejlesztő Nonprofit Kft. többségi tulajdonosa megbízza dr. Nagy Béla 

György polgármestert, hogy a TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00005 kódszámú, „Új ipari terület 

kialakítása Medgyesegyházán” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében kezdeményezzen 

tárgyalást a Mentor Menedzsment Szolgáltató Kft., a PAPRIKAKERT TÉSZ Termelői 

Értékesítő Kft. és a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat között 2016. május 4. napján 

megkötött megállapodás végrehajtása, illetve felülvizsgálata érdekében.  

 

A tárgyalás terjedjen ki különös tekintettel a művelési ágból történő kivonás díjára 

(földvédelmi járulék) vonatkozó fizetési kötelezettség teljesítésének határidejére.  

 

A tárgyalás nyomán elkészült megállapodás-tervezet elfogadás céljából kerüljön benyújtásra a 

képviselő-testület felé.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester  

Határidő: azonnal 

 

A tárgy a mai ülés napirendi pontjai között szerepel. 

 

243/2018. (X.9.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. október 16-tól 2019. április 

30-ig 1 fővel megnöveli a Medgyesegyháza Városi Önkormányzatnál a munkavállalói 

létszámot annak érdekében, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által 

megvalósított, EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú „Megváltozott munkaképességű 

emberek támogatása” elnevezésű kiemelt projekt keretében 1 fő megváltozott 

munkaképességű munkavállalót alkalmazzon napi 4 órás munkaidőben. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester  

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

244-Z/2018. (X.9.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 

határozott, hogy a 239/2018. (X.9.) Kt. határozatát hatályon kívül helyezi.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A tárgy a mai ülés napirendi pontjai között szerepel. 

 

245-Z/2018. (X.9.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 

határozott, hogy a 240/2018. (X.9.) Kt. határozatát hatályon kívül helyezi.  
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Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A tárgy a mai ülés napirendi pontjai között szerepel. 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

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 

 

 

 

Medgyesegyháza, 2018. október 26.  

 

 

                          

            dr. Kormányos László s.k.  

     jegyző 


