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Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000  
10/2013. 

Jegyzőkönyv 

Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 09-én 
17.50 órakor kezdődött rendkívüli ülésén. 

A testületi ülés helye: Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozója 

Jelen vannak: Ruck Márton polgármester, Dr. Várszegi Tamás alpolgármester, Farkas 
Gyula, Nagy Attila, Forgó Pál, Kraller József, Király Gyöngyi, képviselők 

Tanácskozási joggal részt vesz: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző, Liker János aljegyző, 
Krucsai Mariann pénzügyi csoportvezető 

Jegyzőkönyvvezető: Simonka Jánosné ügyintéző 

Ruck Márton polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület határozatképes és az ülést megnyitom. Ismertetném a napirendi pontokat. 
Van-e valakinek más javaslata? Más javaslat nem hangzott el, így az elhangzott napirendi 
javaslatot szavazásra bocsátom. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
napirendet fogadta el: 

NAPIREND: 
 

I. Fő napirendek 
 

 
1. Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ Általános Iskola Medgyesbodzáson 
működő alsó tagozatos tagiskolájának beindítása. 
Előadó: Ruck Márton polgármester 

 
2. Gyulai Közüzemi Kft. Társasági Szerződésének elfogadása 

Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

3. Alföldvíz Zrt-ben törzsrészvény vásárlás 
Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

4. Nyári gyermekétkeztetésre pályázat benyújtása 
Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

5. 2013. évi folyószámla-hitelkeret szerződés 
Előadó: Ruck Márton polgármester 
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6. Dr. Szeverényi László fogorvos rendelési idejének módosítása 
      Előadó: Ruck Márton polgármester 

 
7. Bejelentések 

 
Ruck Márton polgármester: A Képviselő testület 7 igen szavazattal egyetért a napirendi 
pontokkal.   

 
1. napirendi pont 

 
Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ Általános Iskola 
Medgyesbodzáson működő alsó tagozatos tagiskolájának beindítása. 

 
Ruck Márton polgármester: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet. Megkérném az 
elnök urat, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.  
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság tárgyalta 
az előterjesztést. Javaslata, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a képviselő-
testület fogadja el.  

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

81/2013. (V. 09.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Schéner Mihály Nevelési 
és Oktatási Központ Általános Iskolájának működtetője tudomásul veszi a KIK, mint 
fenntartó döntését az iskola átszervezésére, illetve Medgyesbodzáson alsó tagozatos 
tagintézmény beindítására vonatkozóan. 
Az önkormányzat a tagintézmény beindításával, működésével és működtetésével 
kapcsolatosan semmiféle többlet kötelezettséget nem vállal.  
 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
 
 

2. napirendi pont 
 
 

Gyulai Közüzemi Kft. Társasági Szerződésének elfogadása 
 
 

Ruck Márton polgármester: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet. Megkérném az 
elnök urat, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.  
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Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság tárgyalta 
az előterjesztést. Javaslata, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a képviselő-
testület fogadja el.  

 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 

82/2013. (V. 09.) Kt. határozat: 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a határozat mellékletét képező Gyulai Közüzemi Kft. alapító okirat módosítását és az 
egységes szerkezetű társasági szerződést aláírja, illetve a cégbírósági bejegyzéshez szükséges 
nyilatkozatokat, intézkedéseket megtegye. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
 

 
3. napirendi pont 

 
Alföldvíz Zrt-ben törzsrészvény vásárlás 
 
 

Ruck Márton polgármester: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet. Megkérném az 
elnök urat, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.  
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság tárgyalta 
az előterjesztést. Javaslata, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok közül a B 
változatot fogadja el, mely szerint nem kívánunk az Alföldvíz Zrt-ben tulajdonossá válni. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 

83/2013. (V. 09.) Kt. határozat: 

 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván az Alföldvíz Zrt-ben 
tulajdonossá válni. Az önkormányzat korábbi döntésének megfelelően víziközmű-
szolgáltatást a Gyulai közüzemi Kft.-vel kötendő jogviszony keretében kívánja igénybe venni. 
 
Határidő: 2013. május 15. 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
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4. napirendi pont 
 
Nyári gyermekétkeztetésre pályázat benyújtása 
 

Ruck Márton polgármester: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet. Megkérném az 
elnök urat, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.  
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság tárgyalta 
az előterjesztést. Javaslata, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a képviselő-
testület fogadja el.  

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 

84/2013. (V. 09.) Kt. határozat: 

 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 2013. évi szociális 
nyári gyermekétkeztetésre kiírt pályázat benyújtásához. A megvalósítást önerő biztosítása 
nélkül, 100 %-os támogatással vállalja.  
 

Felelős: Ruck Márton polgármester, 
 Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: a pályázat benyújtására 2012. május 16. 
 
 

5. napirendi pont 
 

      2013. évi folyószámla-hitelkeret szerződés 
 
Ruck Márton polgármester: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet. Megkérném az 
elnök urat, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.  
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság tárgyalta 
az előterjesztést. Javaslata, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a képviselő-
testület fogadja el.  

 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 

85/2013. (V. 09.) Kt. határozat: 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
működőképességének biztosítása érdekében az OTP Bank Nyrt. Dél-Alföldi Régió 
Békéscsabai Igazgatóságától, mint számlavezető intézettő 16.300.000,- Ft összegű 
folyószámla-hitelkeretet vesz igénybe.  
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A folyószámla-hitelkeret lejárata: 2013. szeptember 30. 

Az Önkormányzat vállalja, hogy a Hitelt, kamatát és járulékos költségeit a Hitel teljes 
futamideje alatt beépíti a költségvetésébe. Az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi 
intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra 
kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Pénzforgalmi Bankszámlát és az egyéb 
számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást 
biztosít. Az Önkormányzat hozzájárul az állami támogatás, a helyi adó és a gépjárműadó 
bevétel OTP Bank Nyrt. javára történő engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az 
engedményezett bevételeket az OTP Bank Nyrt. a folyószámlahitelből eredő tartozás 
törlesztésére fordítja. 
 
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel és járulékaink megfizetésére. 

Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti szerződés aláírására 
felhatalmazza a polgármestert. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
  Krucsai Mariann pü. vezető 
 

6. napirendi pont  
 
Dr. Szeverényi László fogorvos rendelési idejének módosítása 

 

Ruck Márton polgármester: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet. Megkérném az 
elnök urat, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.  
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság tárgyalta 
az előterjesztést. Javaslata, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a képviselő-
testület fogadja el.  

 

86/2013. (V. 09.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szeverényi és Társa 
Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal a fogszakorvosi feladat ellátására területi 
ellátási kötelezettséggel kötött szerződés 1. számú mellékletének módosítására vonatkozó 
217/2012. (XII.11.) Kt. határozatát hatályon kívül helyezi és a feladat-ellátási szerződés 1. 
számú mellékletét 2012. december 1. napjával az alábbiak szerint módosítja: 
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„1. számú melléklet a 86/2013.(V.09.) Kt. határozathoz” 

 

A FOGORVOSI SZOLGÁLAT MŰKÖDÉSI ADATAI, FELADATAI 

 

Szolgáltató neve: Szeverényi és Társa Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság 

      cégjegyzékszám: 04-06-008773 

      adószám: 22243434-2-04 

 

Székhelye:  5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér. 1.sz. 

 

A szolgáltató ÁNTSZ kódja: 040096041 

Működési engedély száma: III-R-014/03066-2/2012. 

Személyes ellátási kötelezettséggel rendelkező orvos neve, orvosi nyilvántartási száma: Dr. 
Szeverényi László 62 792 

 

Főtevékenység:  8623 ’08 Fogorvosi járóbeteg-ellátás 

Szolgáltatás típusa: fogászati alapellátás, területi ellátási kötelezettséggel 

Ellátási körzetek: Medgyesegyháza 

   Medgyesbodzás 

   Pusztaottlaka 

Rendelési hely: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér. 1.sz. 

 

Rendelési idő:   Hétfő:  7,30 órától 13.30 óráig 

    Kedd:  9,00 órától 15,00 óráig 

    Szerda: 7,30 órától 13.30 óráig 

    Csütörtök: 9,00 órától 15,00 óráig 

    Péntek: 7,30 órától 13.30 óráig 
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Rendelkezésre állási idő:  heti 30 óra 

Helyettesítés rendje: fogorvosi alapellátás esetén a másik körzet orvosánál, annak 
rendelőjében. 

A helyettesítő orvos neve, pecsétszáma: Dr. Jónás Szilvia 33 574 

                     Magyarbánhegyes, Kossuth u. 31.” 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Dr. Ruck Mára polgármester 
 

 
Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester az ülést 18:15 
órakor lezárta. 

 
Kmf. 

 
 

Ruck Márton                 Dr. Horváthné dr. Barta Edit  
polgármester                       jegyző 
 

 
 Simonka Jánosné  

               jegyzőkönyvvezető 


