
1. számú napirend 
Beszámoló 

a legutóbbi Képviselő-testületi ülés óta eltel időszak  
fontosabb eseményeiről tárgyalásairól,  

a Képviselő-testület 2010. december 14-én tartandó ülésére 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

1. október 24-én Békéscsabán a Megyeházán Polgármesteri találkozón vettem részt, ahol 
Farkas Zoltán a békés megyei közgyűlés elnöke tájékoztatót tartott a 2011. évi 
közmunkaprogramról, az ebben rejlő lehetőségekről. Kiemelte azt, hogy a jövő évtől 
nem csak az önkormányzatnak lesz lehetősége ilyen típusú foglalkoztatásra, hanem a 
vállalkozóknak is, és ebben az esetben a munkabérnek és járulékainak 70 százaléka 
támogatás lesz.  

2. november 25-én dr. Mészáros Ilonát tájékoztattam az előző testületi ülésen meghozott 
határozatról, mely szerint a Rákóczi utca 1/a szám alatti szolgálati lakás részére való 
fenntartását az önkormányzat visszavonta. A doktornő a tájékoztatómat elfogadta, 
kifogással nem élt.  

3. november 26-án Gyulán a KÖVITE Kft. képviselőjével folytattam tárgyalást, a 
medgyesegyházi szennyvíz program negyedik ütemének pályázatával kapcsolatban, 
mivel a pályázat hiánypótlását, terveinek átdolgozását 2010. december 07-ig be kellett 
nyújtani a minisztériumhoz. A cég elvégezte az előbb említett munkákat és december 
06-án Gácsér Béla jegyző úrral személyesen vittük el a pályázati anyagot a 
Környezetvédelmi Minisztériumba.  

4. november 06-án Karakas Józseffel a Swietelsky Kft. képviselőjével egyeztető 
tárgyalást tartottunk a Medgyesegyháza Dél beruházással kapcsolatban, a kivitelező 
elvégezte az útszélesítéseket, illetve az aszfalt kiegyenlítő réteg elkészítése megtörtént 
minden érintett utcában, és a kivitelezői szerződés módosítása értelmében a záró réteg 
és a kiegészítő munkák 2011. június 30-ig befejezésre kerülnek.  

5. november 26-án kistérségi ülésen vettem részt, ahol két fontos döntés született, az 
egyik hogy a kistérség belső ellenőrzésére kiírandó közbeszerzési eljárás felhívása 
került elfogadásra, illetve döntés született, hogy a kistérség létrehoz egy   nonprofit 
kft-t, melynek célja hogy a kistérség önkormányzatainak számára vállalkozóknak és a 
civileknek projekt bonyolítást végezzen a pályázat írástól egészen a projekt zárásig. E 
tevékenységből származó bevételeket melyek elsősorban projektmenedzsment 
bevételek projektek előkészítésére tervezésre fordítsák.  

6. november 26-án a Szociális Munka Nap alkalmával az idősek napközi otthonába 
kaptunk meghívást Dr. Várszegi Tamás alpolgármester úrral, eleget is tettünk ennek, 
megrendezésre került egy nagyon jó hangulatú ünnepség, ahol kötetlen beszélgetést 
folytattunk az e területen dolgozó dolgozókkal.  

7. november 29-én MÁK ellenőrzést kezdett az Általános Iskola egyes tevékenységeivel 
kapcsolatban, ezen vizsgálat közel egy hetes időtartamot vett igénybe, melynek során 
vizsgálták az ingyenes tankönyv felhasználását, iskolaotthonos szolgáltatást, valamint 
az SNI-s tanulók normatíva igénylését. Ezen vizsgálatra Nagy Attila iskolaigazgató a 
bejelentések napirendi pontnál bővebb tájékoztatást ad a Képviselő Testületnek.  

8. november 29-én megkeresett az Egészségbiztosítási Pénztár egyik ellenőre és 
tájékoztatott arról, hogy egy közterületen történt baleset kapcsán vizsgálatot folytatnak 
ahol felmerülhet az Önkormányzat felelőssége, ugyanis egy medgyesegyházi 
állampolgár balesetet szenvedett a Dózsa utcai kerékpár úton és véleményük szerint 
ezen baleset visszavezethető a kerékpárút állapotára.  

9. november 30-án Molnár Virág református lelkész keresett meg, hogy a református 
egyház tulajdonában lévő Luther utcai ingatlannál a most következő téli időszakban az 
önkormányzat takarítsa le a havat a járdáról amennyiben szükséges. Ezzel a kéréssel 
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azért fordult az önkormányzat felé, mivel az előző években is hasonló módon lett a 
közterület rendbe téve.  

10. december 01-én Budapesten az ÁSZ által szervezett önkormányzati konferencián 
vettem részt Liker János aljegyző úrral. Ezen a konferencián az önkormányzatok 
képviselői voltak meghívva azzal a céllal, hogy a jó gyakorlatokat átadják egymásnak. 
Több önkormányzat képviselője tartott előadást, ahol bemutatásra került az 
önkormányzatok működési struktúrája, gazdálkodása. Véleményem szerint ezekből a 
gyakorlatokból sokat tud majd Medgyesegyháza önkormányzata is hasznosítani, 
hiszen pont egy struktúra váltás előtt állunk és ehhez mindenféleképpen szükséges a jó 
példák ismerete. 

11. december 03-án Dr. Szeverényi László fogorvos úr keresett meg azzal kapcsolatban, 
hogy a fogorvosi rendelő berendezései, műszerei már több mint 10 évesek, és már nem 
igazán felelnek meg a mai kor követelményeinek. Ezért abban kéri az önkormányzat 
segítségét, hogy amennyiben lehetőség van ilyen eszközök beszerzésére, pályázati 
források felhasználásával, akkor segítse őt ebben az önkormányzat.  

12. december 04-én meghívást kaptam a Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak 
Egyesülete által rendezett évadzáró vacsorára.  

13. december 06-án a KÖVITE által elkészített szennyvíz pályázat hiánypótlását Gácsér 
Béla jegyző úrral vittük el személyesen a Környezetvédelmi Minisztériumba, ahol azt 
a tájékoztatást kaptuk, hogy előreláthatóan 2011. március-áprilisában lesz döntés a 
pályázattal kapcsolatban. Ugyanezen a napon jegyző úrral a Petőfi-Moravszki utca 
pályázat kifizetési kérelméhez vittük el a még hiányzó dokumentumokat a DARFÜ 
Kft-hez. Ezzel kapcsolatban a közreműködő szervezet a hiánypótlást befogadta, és 
részemre is és a kivitelező részére is azt a tájékoztatást adta, hogy december 15-én a 
kivitelező részére kiutalásra kerül a támogatás.  

14. december 07-én Dr. Számel János és egy Bocskai utca lakója kerestek meg a Bocskai 
utcai útépítéssel kapcsolatban, ahol elkészült az útalap, de a beruházás további részére 
jelen pillanatban még nincs megnyugtató megoldás, Ezzel kapcsolatban a jelen 
testületi ülés bejelentések napirendi pontjában szerepel az utca lakóinak beadványa, 
mely megtárgyalásra kerül.  

15. december 08-án részt vettem Szentesen a Dél Alföldi Ivóvízminőség javító program 
konzorciumi ülésén, melynek témája egyrészt a konzorcium elnökének és alelnökének 
megválasztása volt, illetve tájékoztatót kaptunk az ivóvíz javító program jelenlegi 
állásáról. Az ivóvíz javító programmal kapcsolatos tájékoztatót elektronikusan 
megküldtem a KT tagjai részére. Talán a legfontosabb információ ezen a 
megbeszélésen az volt, hogy az ivóvíz javító program támogatottsága 82,5 százalék 
lesz, a saját forrás 17,5 %, amire lehetőség lesz a BM önerő alapra pályázatot 
benyújtani és LHH település esetén ez a támogatás 100 % lehet, vagyis ha ez a javaslat 
elfogadásra kerül az OGY részéről az ivóvízjavító program Medgyesegyháza 
Településen nem fog saját forrást igényelni.  

16. december 09-én csütörtökön 11.00 órától az ivóvízjavító program társulási ülésén 
vettem részt Újkígyóson Nadabán János ügyvezető igazgató úrral. Az ülés témája a 
részletes megvalósíthatósági tanulmány volt. Ezt az anyagot is elektronikusan 
továbbítottam  Képviselő Testület tagjai részére.  

 
 
 
Medgyesegyháza, 2010. december 9. 
 
 
       Ruck Márton 
       polgármester 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com

