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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 14-én 
8,00 órakor kezdődött rendkívüli ülésén 

A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 

Jelen vannak: Ruck Márton polgármester, Dr. Várszegi Tamás alpolgármester, Forgó Pál és 
Kraller József képviselők  

Igazoltan távol: Farkas Gyula, Knapcsikné Király Gyöngyi és Nagy Attila képviselők 

Tanácskozási joggal részt vesz: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző és Liker János aljegyző,  

Jegyzőkönyvvezető: Besenyi Ildikó ügyintéző 

Ruck Márton polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, és megállapítja, hogy a 
képviselő-testület határozatképes és az ülést megnyitja. Elmondja továbbá, hogy Farkas 
Gyula, Knapcsikné Király Gyöngyi és Nagy Attila képviselők egyéb elfoglaltságuk miatt a 
mai ülésen nem tudnak részt venni.  
Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi javaslatot. Javasolja I/4-es számmal, az ülés előtt 
kiosztott előterjesztést felvenni a napirendek közé, melynek tárgya a az óvodai telephelyek 
nyári szünetének engedélyezése.  
Megkérdezi, hogy van-e valakinek más javaslata? Mivel más javaslat nem hangzott el, így az 
elhangzott napirendi javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
napirendet fogadta el: 

NAPIREND: 

I. Tájékoztatók 
 

1. A szennyvízberuházással kapcsolatos döntések 
Előadó: Ruck Márton polgármester 

 
2. Szolgálati lakás kiutalása 

Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

3. Bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése 
Előadó: Ruck Márton polgármester 
 



4. Az óvodai telephelyek nyári szünetének engedélyezése 
Előadó: Vermes Rita intézményvezető 
 
 
 
 

I. Tájékoztatók 
 

1. A szennyvízberuházással kapcsolatos döntések 
            Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

 
Ruck Márton polgármester elmondja, hogy dönteni kell a pályázattal kapcsolatban. 
Megérkezett a nyertes pályázatról az értesítés. Ezzel az a probléma, hogy nem egy friss 
költségvetéssel lett elnyerve és a szakemberek véleménye szerint, ezt az összeget egy 20 %-
kal meg kellene emelni. A különbözetből adódóan az önkormányzatnak 125.208.890,- Ft saját 
erő biztosítását kellene vállalni. Úgy gondolja, hogy ezt a terhet nem vállalhatja fel az 
önkormányzat, ezt nem fogja támogatni. Arról is beszéltek már korábban, hogy ezzel nem 
zárják ki magukat a pályázati lehetőségből. Egy átdolgozott költségvetéssel és nem 80 %-os 
támogatottsággal, hanem 90 %-os támogatottsággal kerülne benyújtásra ismételten a pályázat. 
Ezzel igaz az időt telne, és mondhatják a lakosok, hogy már 2007. óta várják ezt a beruházást, 
de ettől függetlenül még sem javasolja ezt a beruházást, ilyen feltételek mellett elindítani. 
 
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző elmondja, hogy azzal is lehet érvelni, hogy igaz a 
beruházás összege magasabb lesz az idei számítások alapján, de annak a 10 %-os önrésze 
kevesebb, mint a mostani pályázat 20 %-os önrésze.  
 
Ruck Márton polgármester elmondja, hogy jogosultak lesznek a 10 %-os önrészre BM 
önerő pályázatot benyújtani, ami a 10 %-nak a 60 %-át biztosíthatja. Valamilyen módon a 
saját forrást biztosítani kell.  
 
Dr. Várszegi Tamás alpolgármester kérdezi, hogy lesz ennek a költségnek az eloszlása? 
 
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző elmondja, hogy 515 ingatlant érint a IV. ütem 
beruházása. Tájékoztatásul elmondja, hogy természetesen az önkormányzatnak meg kell 
finanszíroznia a beruházás önerejét, mert a lakosságtól azt követően folynak majd be a 
pénzek, ha bejönnek, mert az előző beruházásból is vannak még kintlévőségek.  
 
Ruck Márton polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy az önkormányzat mellett a 
szolgáltatónak is részt kell vállalnia a beruházás költségeiből. Ehhez ott van az 
eredménytartaléka.  
 
Forgó Pál képviselő kérdezi, hogy mikorra várható a döntés, ha most egy új pályázatot 
nyújtanak be?  



Ruck Márton polgármester elmondja, hogy reményei szerint még az idén elbírálásra kerül.  
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  Mivel több kérdés, hozzászólás 
nem volt, így szavazásra bocsátja az I-es határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 

124/2012. (VI. 14.) Kt. számú határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-
1.2.0/2F/09-2010-0086 azonosító számú Medgyesegyháza város, szennyvízcsatornázás IV. 
ütem kiépítése és a szennyvíztisztító telep bővítése című pályázat megvalósításától a 
támogatási döntésben foglalt támogatási összeg és önerő mértéke miatt visszalép. 
A támogatási döntésben meghatározott mértékű önerőt a lakosság és az önkormányzat 
teherbíró képessége, illetve gazdasági helyzete miatt nem tudja biztosítani költségvetésében. 
 
A Képviselő-testület a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0086 azonosító számú pályázattal 
kapcsolatban hozott 28/2012. (I. 24.) Kt. határozatát visszavonja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős:    Ruck Márton polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Ruck Márton polgármester szavazásra bocsátja a II-es határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 

125/2012. (VI. 14.) Kt. számú határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, 
vizsgálja meg milyen új pályázati konstrukcióban nyílna lehetőség a szennyvízhálózat 
kiépítésére és a tisztítótelep bővítésére. Kedvezőbb támogatási arányú pályázati lehetőség 
esetén intézkedjen a pályázat előkészítéséről és a képviselő-testület elé terjesztéséről a 
szükséges döntések meghozatala érdekében. 
 
Felelős:    Ruck Márton polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

 

 

 



2. Szolgálati lakás kiutalása 
            Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

Ruck Márton polgármester elmondja, hogy egy új könyvtáros kolléganő érkezett, akinek 
állandó lakóhelye Sarkadon van és a bejárás költsége közel 30 e Ft, amely összeg nagy terhet 
ró az intézmény költségvetésére. A megbízott intézményvezető kérte, hogy a képviselő-
testület utalja ki a Rákóczi u. 1/a. sz. alatti üresen álló szolgálati lakást 2012. augusztus 31-
éig. 
 
Forgó Pál képviselő kérdezi, hogy a Kft. alkalmazottja a kolléganő? 
 
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző elmondja,  hogy  nem,  mert  a  Művelődési  Ház  és  
Könyvtár még augusztus 31-éig működik, majd szeptembertől kerül a Kft-hez, ezért a 
kolléganő szerződése is csak augusztus 31-éig szól és a lakásbérlet is csak a jogviszonya 
idejéig.  Tájékoztatásul elmondja, hogy a könyvtár jogi helyzetét még vizsgálják, hogy 
átkerülhet-e a Kft-hez, vagy sem.  
 
Ruck Márton polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 

126/2012. (VI. 14.) Kt. számú határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július 1-től 2012. augusztus 
31-ig Szűcs Judit 5720 Sarkad, Epreskert u. 38/a. szám alatti lakos közalkalmazott részére 
bérbe adja az önkormányzat tulajdonát képező Medgyesegyháza, Rákóczi u. 1/a. szám alatti, 
82 m2 területű ingatlant.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyi rendeletben foglalt feltételekkel a bérleti 
szerződést kösse meg. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 

3. Bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése 
            Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

Ruck Márton polgármester elmondja, hogy Fehér Tamás vállalkozó kérte, a bérleti 
jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését 2012. június 30-ával. Továbbá 
elmondja, hogy a jogviszony megszűnésekor a bérlőt 120.000,- Ft letéti összeg illeti meg, 
amennyiben bérleti, illetve közüzemi díjhátraléka nincs.  



Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  Mivel kérdés, hozzászólás nem 
volt, így szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 

127/2012. (VI. 14.) Kt. számú határozat: 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete – bérlő kérésére – közös 
megegyezéssel meg kívánja szüntetni a Medgyesegyháza, Kossuth L. tér 7. szám alatti 
üzlethelyiségre vonatkozó Fehér Tamás vállalkozóval kötött bérleti szerződést, 2012. június 
30. napjával.  
A jogviszony megszűnésekor a bérlőt 120.000,- Ft letéti összeg illeti meg, amennyiben 
bérleti, illetve közüzemi díjhátraléka nincs.  
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, okiratok aláírására. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: értelem szerint 

 
 

4. Az óvodai telephelyek nyári szünetének engedélyezése 
            Előadó: Vermes Rita intézményvezető 
 

 
Ruck Márton polgármester elmondja, hogy az óvodai telephelyek nyári szünetének 
engedélyezésére vonatkozik az előterjesztés. Az intézményvezető leadta a javaslatot, amelyet 
a fenntartónak kell engedélyezni.  
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  Mivel kérdés, hozzászólás nem 
volt, így szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 

128/2012. (VI. 14.) Kt. számú határozat: 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Schéner Mihály Nevelési és 
Oktatási Központ  kérelmének megfelelően az óvodai telephelyek nyári szünetét: 

- a medgyesegyházi telephelyen 2012. augusztus 13-tól 24-ig 
- a medgyesbodzási telephelyen 2012. július 1-től augusztus 31-ig 
- a bánkúti telephelyen  2012. július 30-tól augusztus 31-ig 

engedélyezi. 
 
Felkéri az intézményvezetőt az érintettek tájékoztatására. 
 
Felelős: Vermes Rita intézményvezető 
Határidő: azonnal 



Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester az ülést 8,50 
órakor lezárta. 

 
Kmf. 

 
 

 

Ruck Márton       Dr. Horváthné dr. Barta Edit 
            polgármester          jegyző 

 
 

         
 

  Besenyi Ildikó  
                    jegyzőkönyvvezető 

 


