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Készítette: dr. Kormányos László jegyző  

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

     

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. április 18. napi ülésére 

 

Tárgy: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés Megyei Kirendeltségének 

kérelme 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés Megyei Kirendeltsége (5600 

Békéscsaba, Kétegyházi út 2.) az előterjesztés mellékletét képező kérelemmel fordult a T. 

Képviselő-testülethez.  

 

Kérésük, hogy Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete adja támogató 

hozzájárulását ahhoz, hogy az 5667 Magyarbánhegyes, Tanya 37. szám alatti létesülő 

Szolgáltató Központ megközelíthetőség javítása érdekében az intézményhez vezető bekötő út 

előtt közvetlenül egy buszmegálló kerüljön kialakításra, valamint a buszmegálló előtt egy 

gyalogátkelőhely létesüljön útburkolati jelzéssel és figyelmeztető jelzőfénnyel.  

 

Mindezek mellett javaslatokat várnak arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltató Központhoz 

vezető bekötő út útburkolatának helyreállítása milyen forrásokból valósulhatna meg.  

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi alternatív határozati javaslatok 

közül a döntéshozatalra. 

 

„A” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, annak érdekében, 

hogy a Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum, 5667 Magyarbánhegyes, Tanya 37. 

szám alatti telephelyén létrehozandó Szolgáltató Központ megközelíthetősége javuljon, 

támogató hozzájárulását adja, hogy az intézményhez vezető bekötő út előtt közvetlenül egy 

buszmegálló kerüljön kialakításra, valamint a buszmegálló előtt egy gyalogátkelőhely 

létesüljön útburkolati jelzéssel és figyelmeztető jelzőfénnyel, a megfelelő forgalomtechnikai 

eszközökkel.  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Békés Megyei Körös-menti 

Szociális Centrum, 5667 Magyarbánhegyes, Tanya 37. szám alatti telephelyén létrehozandó 

Szolgáltató Központ megközelíthetősége javítása érdekében a telephelyre vezető bekötő út 

útburkolatának helyreállítási költségeihez nem tud hozzájárulni a költségvetés szűkös 

keretei és a kötelezően ellátandó feladatokra tekintettel.  

A képviselő-testület felkéri dr. Nagy Béla György polgármestert, hogy a kérelmezőt a 

határozatról értesítse ki. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

„B” HATÁROZATI JAVASLAT 
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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, annak érdekében, 

hogy a Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum, 5667 Magyarbánhegyes, Tanya 37. 

szám alatti telephelyén létrehozandó Szolgáltató Központ megközelíthetősége javuljon, 

támogató hozzájárulását adja, hogy az intézményhez vezető bekötő út előtt közvetlenül egy 

buszmegálló kerüljön kialakításra, valamint a buszmegálló előtt egy gyalogátkelőhely 

létesüljön útburkolati jelzéssel és figyelmeztető jelzőfénnyel, a megfelelő forgalomtechnikai 

eszközökkel.  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Békés Megyei Körös-menti 

Szociális Centrum, 5667 Magyarbánhegyes, Tanya 37. szám alatti telephelyén létrehozandó 

Szolgáltató Központ megközelíthetősége javítása érdekében a telephelyre vezető bekötő út 

útburkolatának helyreállítási költségeihez ………………………… Ft támogatási összeggel 

hozzájárul.  
A hozzájárulás költségét a 2019. évi költségvetési tartalékkeret terhére biztosítja.   

A képviselő-testület felkéri dr. Nagy Béla György polgármestert, hogy a kérelmezőt a 

határozatról értesítse ki. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

  Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető  

Határidő: értelem szerint 

 

 

Medgyesegyháza, 2019. április 17. 

 

 

 

 

         dr. Nagy Béla György s.k. 

                  polgármester  

 

Ellenjegyezte: 

 

 

 

                            dr. Kormányos László s.k. 

                                         jegyző 

 

 


