
 

 

Medina Község Önkormányzata 

 
 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Medina Község Önkormányzati 

Képviselő-testülete nevében eljáró Vén Attila polgármester a következő határozatokat hozta a döntést 

igénylő ügyekben: 

    

 

 

 

21/2020. (III.30.) önkormányzat határozat 

óvodavezetői pályázat kiírása 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Medina 

Község Önkormányzati Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljáró Vén Attila 

polgármester Medina Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020. (I.30.) 

önkormányzati határozatára figyelemmel a határozat melléklete szerinti tartalommal 

hirdeti meg a magasabb vezetői (óvodavezetői) pályázatot 

 

Felelős: Vén Attila polgármester 

Határidő: 2020. április 20. 

Határozatról értesül: Irattár 

 

 

22/2020. (IV.14.) önkormányzat határozat 

Kolompár Márk kérelmének elbírálása 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Medina 

Község Önkormányzati Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljáró Vén Attila 

polgármester az alábbi döntést hozza: 

 

Kolompár Márk kérelmében foglaltakra tekintettel a Medina Kossuth Lajos utca 13. 

szám alatti ingatlan felújítási költségeit 3 havi bérleti díj összegben számolja el, a 

további felmerülő kiadásokat a bérlő fizeti, de előzetes egyeztetés szükséges.  

 

Felelős: Vén Attila polgármester 

Határidő: 2020. április 15. 

Határozatról értesül: Kolompár Márk bérlő, Pénzügy, Irattár 

 

 

 

23/2020. (IV.14.) önkormányzat határozat 

Döntés a Pálfi és Ament Kft szociális étkezéssel kapcsolatos áremeléséről 

 



A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Medina 

Község Önkormányzati Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljáró Vén Attila 

polgármester az alábbi döntést hozza: 

 

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete nevében Vén Attila polgármester 

a Pálfi és Ament Kft szociális étkeztetésre vonatkozó tájékoztatóját az áremelkedésről 

tudomásul veszi. 

 

Felelős: Vén Attila polgármester 

Határidő: 2020. április 15. 

Határozatról értesül: Pálfi és Ament Kft, Pénzügy, Irattár 

 

 

 

24/2020. (IV.14.) önkormányzat határozat 

Döntés ingatlan vásárlásról 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Medina 

Község Önkormányzati Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljáró Vén Attila 

polgármester az alábbi döntést hozza: 

 

Megvásárlásra kerül a Medina, Kossuth L utca 40. szám alatti belterületi 214. hrsz-ú, 

706 m 2 terület nagyságú ingatlan, 200.000 Ft azaz kettőszázezer forint értékben. 

 

 

Felelős: Vén Attila polgármester 

Határidő: 2020. április 20. 

Határozatról értesül: Pénzügy, Irattár 

 

 

 

25/2020. (V.11.) önkormányzat határozat  

a Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetőjének személyéről  

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján 

Medina Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró 

Vén Attila polgármester 2020. szeptember 1. napjától 2025. augusztus 15. napjáig 

Kirchner Erzsébetet nevezi ki a Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde 

intézményvezetőjévé. 
 

    

Felelős: Vén Attila polgármester  

Határidő: 2020. szeptember 1. napjától 

Határozatról értesül: Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde 

intézményvezetője, Irattár 

 

 

26/2020. (V.20.) önkormányzat határozat 

a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának 

módosításáról 

 



A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján 

Medina Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró 

Vén Attila polgármester a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás társulási 

megállapodás módosítását a társulás elnöke által meghozott határozat melléklete 

szerinti tartalommal és formában elfogadja. 

Egyben felhívja a jegyzőt, hogy a döntésről értesítse a Szekszárd Megyei Jogú Város 

jegyzőjét, mint a Társulás munkaszervezet-vezetőjét.  

  

Felelős: Vén Attila polgármester, értesítésért jegyző 

Határidő: 2020. május 31. 

Határozatról értesül: Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzője, Irattár 

 

 

27/2020. (V.20.) önkormányzat határozat  

a Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde alapító okiratának elfogadásáról 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján 

Medina Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró 

Vén Attila polgármester – Medina Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2020. (I.30.) önkormányzati határozatban foglalt döntésének megfelelően - jelen 

határozat 1. számú mellékletét képező alapító okiratnak megfelelően állapítja meg 

2020. szeptember 1. napjától a Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde Alapító 

Okiratát. 

Felkéri egyben a jegyzőt, hogy a Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde  Alapító 

Okiratának a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásába történő 

bejegyzéséről gondoskodjon. 

 

Felelős: Vén Attila polgármester, dr. Herczig Hajnalka jegyző 

Határidő: 2020. május 31. 

Határozatról értesül: MÁK Tolna Megyei Igazgatósága, óvodavezető, Pénzügy, Irattár 

 

 

28/2020. (V.25.) önkormányzat határozat 

a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosításáról 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján 

Medina Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró 

Vén Attila polgármester a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának 

módosításával és egységes szerkezetű alapító okiratával jelen határozat 1. és 2. számú 

melléklete szerinti tartalommal és formában történő jóváhagyásával egyetért. 

Egyben felhívja a jegyzőt, hogy a döntésről értesítse a Szekszárd Megyei Jogú Város 

jegyzőjét, mint a Társulás munkaszervezet-vezetőjét.  

  

Felelős: Vén Attila polgármester, értesítésért jegyző 

Határidő: 2020. május 31. 

Határozatról értesül: Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzője, Irattár 

 

 

29/2020. (V.25.) önkormányzat határozat  

a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2019. évi tevékenységéről 

és a társulási cél megvalósulásáról szóló beszámolójának elfogadásáról 



 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján 

Medina Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró 

Vén Attila polgármester a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásról 

szóló 2018. május 10-én kelt társulási megállapodás VI. fejezet 2.1. pontja alapján a 

társulás 2019. évi tevékenységéről és a társulási cél megvalósulásáról szóló 

beszámolójának elfogadásával egyetért. 

 

Felelős: Vén Attila polgármester, értesítésért jegyző 

Határidő: 2020. május 31. 

Határozatról értesül: Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzője, Irattár 

 

 

30/2020. (V.25.) önkormányzat határozat  

a Medina, Rákóczi u. 1. számú ház bontási munkálatait végző vállalkozóról 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján 

Medina Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró 

Vén Attila polgármester az életveszélyessé vált Medina, Rákóczi u. 1. szám alatti 

ingatlan bontási munkálatainak elvégzésével a WINNER Építő, Szolgáltató Kft. 

Vállalkozót bízza meg. 

 

Felelős: Vén Attila polgármester 

Határidő: 2020. május 31. 

Határozatról értesül: Pénzügy, Irattár 

 

 

31/2020. (V.28.) önkormányzat határozat 

a 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása értékelésének 

elfogadásáról  

 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Medina 

Község Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljáró Vén Attila 

polgármester a 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 

értékelést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: dr. Herzcig Hajnalka jegyző 

Határidő: 2020. május 31. 

Határozatról értesül:  Tolna Megyei Kormányhivatal, Irattár 

 

 

32/2020.(VI.18.) önkormányzati határozat 

a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi zárszámadásáról  

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján 

Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében 

eljáró Vén Attila polgármester a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal, mint közös 

fenntartású intézmény 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról és zárszámadásáról 



szóló tájékoztatást az előterjesztés és az előterjesztés mellékletei szerinti tartalommal 

elfogadja.  

A polgármester úgy dönt, hogy az önkormányzatot megillető 2019. évi hiány összegét: 

-91.439,- Ft-ot, a Közös Hivatal számlájára átutalja.  

 

Felelős: Vén Attila polgármester 

Határidő: azonnal 

Határozatról értesül: Pénzügy, Irattár 

 

 

33/2020.(VI.18.) önkormányzati határozat 

a 2019. évi pénzmaradvány felosztásáról 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján 

Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében 

eljáró Vén Attila polgármester a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi 

pénzmaradványának felosztását az előterjesztés szerint elfogadja.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

Határozatról értesül: Pénzügy, Irattár 

 

 

 


