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

11/2013. 

Jegyzőkönyv 

Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 
15.00 órakor kezdődött közmeghallgatással egybekötött nyílt ülésén. 

A testületi ülés helye: Bánkúti Közösségi Ház 

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

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

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 a napirendi javaslatot szavazásra bocsátom. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
napirendet fogadta el: 

NAPIREND: 
 
 
Közmeghallgatás:  
 
 

1. Közérdekű bejelentések, interpellációk 
 
 

I. Tájékoztatók 
 

1. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 
Előadó: Ruck Márton polgármester 

 
2. Tájékoztató a kintlévőségek alakulásáról 

Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

3. Tájékoztató a zölderület-fejlesztési koncepció terv tartalmáról 
Előadó: Ruck Márton polgármester 
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II. Beszámolók: 
 

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
 

2. Gyermekvédelmi beszámoló 
Előadó: Ruck Márton polgármester 

 
 

III. Fő napirendek: 
 

1. DAREH társulási megállapodás módosítása  
Előadó: Ruck Márton polgármester 

 
2. Javadalmazási szabályzat 

Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

3. Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos döntések  
meghozatala.   
Előadó: Ruck Márton polgármester  

 
4. Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos döntések                   

meghozatala 
Előadó: Ruck Márton polgármester 

 
5. Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda Alapító Okirat módosítása 

Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

6. Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda további működése 
Előadó: Ruck Márton polgármester 

 
7. Beszerzési szabályzat 

Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

8. Költségvetési rendelet módosítása 
Előadó: Ruck Márton polgármester 

 
9. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

10. A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda nyári nyitva tartása 
Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

11. KEOP-2012-4.10.0/A, „KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal” pályázatokhoz szükséges döntések meghozatala 
Előadó: Ruck Márton polgármester   
 

12. Elvi döntés idegenforgalmi adó bevezetése tárgyában 
Előadó: Ruck Márton polgármester 
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Ruck Márton polgármester: A Képviselő testület 7 igen szavazattal egyetért a napirendi 
pontokkal.   

Közmeghallgatás:  
 

1. Közérdekű bejelentések, interpellációk 
 

Ruck Márton polgármester: A közmeghallgatás témája első sorban a Bánkútat érintő 
dolgok, problémák. Fontos, hogy azok a dolgok, melyek jelentőséggel bírnak a település 
életében eljussanak a képviselő-testülethez. El kívánom mondani, hogy az önkormányzat 
Bánkút vonatkozásában milyen fejlesztéseket szeretnének végrehajtani. A testület szeretné 
orvosolni azt a problémát, hogy Bánkút is egyenrangú településrész legyen 
Medgyesegyházával. Fut a START közmunkaprogram, melyben 8 fő bánkúti lakos 
foglalkoztatása történik, a közterületet tartják rendben. Bánkúton nincs jelenleg kábel tv, és 
azt tervezzük, hogy egy optikai szállal összekötjük a települést, és minden szolgáltatás 
ugyanazon az áron elérhető lesz, mint Medgyesegyházán. Az ivóvíz-javító program keretében 
kerül  az  optikai  szál  kijuttatása  Bánkútra.  Ha  már  jön  a  vezeték,  ezzel  együtt  jön  az  optikai  
szál is. A kamerarendszer második ütemét Bánkút településen kívánjuk megvalósítani, 
ugyanezen az optikai szálon. További fontos feladat a járdák és az utak állapota. Nem csak 
szándék, hanem pénz kérdése. Jelenleg sem Medgyesegyházára sem Bánkútra nincsenek 
olyan pályázati kiírások, amivel belterületi utakat lehetne építeni. Gyűjtjük a beton 
törmeléket, ez lehet egy út alapja. A járdák építése a START munkaprogram keretében fog 
megvalósulni. Már tavaly megkezdtük, ezt fogjuk tovább folytatni. Fontos az is, hogy néznek 
ki a közterületeink. A testület megbízott egy szakembert, hogy készítsen egy zöldterület 
koncepciót. A látványtervek már ki vannak függesztve.  
 
Urbánszki Andrea: Miért lett most olyan fontos Bánkút település a polgármester úrnak? 
Talán azért mert a választások jönnek?  
 
Ruck Márton polgármester: Nem, ezek mögött a tervek mögött hosszú hónapok néha évek 
vannak. Hatósági engedélyek is vannak, melyek azt bizonyítják, hogy ez nem egy hirtelen 
ötlet. Az előző időszakra nem tudok mit mondani, hogy miért nem voltak fejlesztések.  
 
Nádudvari Lajosné: Az elmúlt három év alatt nem történt semmi. A részönkormányzatot is 
megszűntették. Nincs vizünk, járdánk és utunk. Van önkormányzati földterületünk, kérdésem, 
hogy azzal mi lesz. Áldatlan állapotok vannak a temetőben.  
 
Ruck Márton polgármester: Az elmúlt három évben úgy gondolom épültek járdák, betonból 
öntött és járdalap is. Úgy gondolom, semmivel sincsenek rosszabb állapotban a bánkúti 
járdák, mint medgyesiek. A település csak úgy vállalhat beruházásokat, ha nem veszélyezteti 
ezzel a gazdálkodást.  
 
Dr. Várszegi Tamás képviselő: Régi probléma már a rossz út kérdése. Három év alatt, sőt 
négy alatt sem tudjuk megváltani a világot. A Dózsa utca le lett borítva, de az vékony, 
feltöredezik. A munka minősége nem a mi hibánk, és nem mi építtettük. A temető 
problémáját azzal kell elrendezni, akinek a feladata. Azt látom, hogy vannak olyan munkák, 
melyek nem kellő minőségben készültek el, ennek a levét is mi isszuk meg. A víz is nagyon 
régi probléma. Eleve a rendszer régi, nincs kellően kihasználva és nem működik a frissülés. 
Amióta kivonult innen az állami gazdaság, a település elindult a lejtőn.  
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A település küllemét az is befolyásolja, hogy a lakók hogyan gondozzák. Az utakat 
pályázatok nélkül az önkormányzat nem tudja rendbe tenni. Bánkút iránt turisztikai igényeket 
kellene felkelteni. Ekkor lehet, el lehetne érni változást.  
 
Urbánszki Andrea: Kérdezném, hogy ez volt a válasza? Arra nem válaszolt, amire kérték.  
 
Nádudvari Lajosné: Miért szüntették meg a részönkormányzatot. Akkor volt járdaépítés, 
most nincs. Az a járdalap hol van, amit felszedtek? Önkormányzati föld van, meg lehet nézni, 
milyen állapotban van. A tulajdonosnak rendbe kell tartania. Az idei télen, a közterületeken 
nem volt letakarítva a hó. Hetek óta sok esetben nem volt víz. Valaki felgyújtotta a temetőben 
a szemetest.  
 
Ruck Márton polgármester: Részönkormányzattal komoly pénzügyi problémák voltak, 
mivel kétszer annyi pénzt költöttek el, mint ami a rendelkezésükre állt. Járdalapokból sok 
eltűnt, ezek le vannak tárolva. A legtöbb járdalap a helyszínről tűnt el. Az, hogy az ingatlan 
tulajdonosok hogyan tartják rendben az ingatlanok előtti területet nem a testület dolga. Kérni 
fogom a jegyző asszonyt, hogy komolyan szankcionálja. A hó eltakarítás nem a közmunkások 
dolga,  hanem az  ingatlan  tulajdonosáé.  Nem tudom ki  gyújtotta  fel  a  temető szemetesét,  az  
önkormányzat erre nem adott utasítást. A vízszolgáltatás, ami jelenleg van ugyanolyan, mint 
Medgyesegyházán. Amikor Bánkúton üzemzavar van, és a cég nem tud vizet szolgáltatni, 
jönnek javítani a hibát. Az ügyvezető igazgató minden esetben tájékoztat is ezekről. 
Megkérném, hogy a válaszaim közben ne gúnyolódjon velem, és jó volna, ha tiszteletben 
tartanánk egymást.  
 
Forgó Pál képviselő: Úgy gondolom, hogy nem jó a hangnem, túl arrogáns. Nem hiszem, 
hogy a választások miatt tennénk meg ezeket a dolgokat Bánkútért. Magam részéről, annyit 
hogy koromnál fogva én már nem is fogok indulni a következő választásokon. Tehát a vád 
alaptalan. Visszautasítom azt, hogy így állnak hozzá. Medgyesegyházán sem tudtunk utat 
építeni. Bánkút településen nem is számolhatunk a lakosság hozzájárulására. Csak teljesen 
önerőből az önkormányzatnak kell utat építenie. Próbálunk a lehetőségeinkhez képest 
nyújtani.  
A bánkúti gyerekek elmondhatják, hogy egy jól felszerelt iskolába járhatnak. Nekem egy 
vesszőparipám volt mindig is, hogy minden gyereknek függetlenül attól, hogy hova született 
járjanak uszodába. A bánkúti gyerek részére is biztosítjuk azokat a feltételeket, mint egy 
medgyesinek. Nem szabad a két település között az ellentéteket szítani.  
 
Ruck Márton polgármester: Ez a testület három éve dolgozik az ivóvíz kivitelezésen. Több 
hetet, hónapot dolgoznak szakemberek azon, hogy az eddigi 20 év alatt elmaradt problémákat 
orvosoljuk. Ha ezen az úton haladunk, akkor látni fogják, hogy a bánkúti lakosok is el fognak 
érni minden szolgáltatást.  
 
Kiss Anita: A kosárlabda palánkot kérdezném, hogy mikor kerül vissza.  
 
Ruck Márton polgármester: Jövő héten vissza fog kerülni felújítás után.  
 
Seres István: A Dózsa utca építésébe a lakók 100 000 Ft-tal szálltak be, és az út nagyon 
rossz. Többször foldozták már, de hiába.  
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Ruck Márton polgármester: Az út minőségében igaza van, nagyon silány. Az akkori 
önkormányzat az építővel kötött egy szerződést. Próbáljuk keresni a megoldást, ami egy 
aszfalt szőnyeg lenne.  
 
Seres István: Hol van az útnak a garanciája?  
 
Ruck Márton polgármester: Az már letelt, rövid idő volt.  
 
Ramasz András: Amikor kampány volt, kint jártam. Ebbe az útba még Karsai József is 
beszállt, támogatta az útépítést. Úgy gondolom, hogy ebből az útból az anyagot kilopták. 
Feljelentést kellene tenni. A bánkútiaknak elmondanám, hogy Medgyesegyházán is nagyon 
rosszak az utak állapota. Lehet ígérni, azonban nem történik semmi. A település több mint 1 
milliárdos költségvetésből gazdálkodik. Elmondták, hogy minden lakosra jut 50 000 Ft uniós 
pénz. Ez hol van? 
 
Ruck Márton polgármester: 2014-től lesznek ezek a pénzek. Az átmenő utak a Közútkezelő 
tulajdonában vannak. Ígéretet ezért nem is tehettem ezeknek az utaknak a felújítására. Az 1 
milliárdos költségvetésből, 600 millió forint működési költség. Közintézmények fenntartása, 
rezsiköltség, közterületek fenntartása, munkabérek járulékokkal, segélyek. Az e fölötti rész a 
beruházások. Az ivóvízminőség-javító beruházásból 100 millió Ft esik Bánkútra. Az 
intézményekben energetikai beruházásokat kell végrehajtani.  
 
Forgó Pál képviselő: Jó lett volna, ha a két hónappal ez előtti testületi ülésre jöttél volna el. 
Ott napirenden volt az út. Menj végig a Rákóczi utcán és nézd meg. Nagy foltokban ki van 
javítva. Ezt az önkormányzat tette rendbe.  
Ha neked tudomásod van arról, hogy a Bánkúton a Dózsa utcán épült útból kilopták az 
anyagot, akkor neked kellett volna feljelentést tenned, ez állampolgári kötelezettséged.  
 
Nádudvari Lajosné: Mindenért be kell járnunk Medgyesegyházára, pénzbe kerül. Ezt nem 
fizeti ki nekünk senki.  
 
Urbánszki Andrea: Kérdezném, hogy az út felújítás folyamatban van, vagy be lett fejezve? 
Azért mert csak a Wesselényi utca sarkáig van kész.  
 
Ruck Márton polgármester: Amennyi pénz el van különítve kátyúzásra, azt arra is fordítjuk. 
Úgy döntöttünk, hogy a kátyúkat jó minőségben készíttessük el. Tudom, hogy vannak még 
kátyúk, lesz folytatás.  
 
Ramasz András: A kábel tv-vel kapcsolatban meg van hirdetve, hogy a szociális csomag 599 
Ft. Ez ugyan az, mint az ingyen tv. Kellene tájékoztatni a lakosságot, hogy vegyen egy boxot 
kártyával 12 000 Ft-ért és utána évekig ingyen nézhetné a tv-t. Szerintem magasak az árak, 
mindenki fel van háborodva.  
 
Ruck Márton polgármester: Szerintem ez egy versenyképes ár. Mindenkit megkeresünk, 
kérdőíves felmérést végzünk a településen. Úgy mutatkozik, hogy több lesz az előfizetői szám 
mint jelenleg. A boxot az előfizetőknek nem kell megvenniük a szociális csomagnál, tehát 
nem lesz olyan szerkezet, ami áramot fogyasszon. A felmérés alapján az mutatkozik, hogy 
kedvezőek az árak. Egyébként ugyanazt a csomagot vásárolja meg a Kft., amit a Digi ad le, 
ugyanaz a csatornakiosztás lesz.  
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Urbánszki Andrea: A vízzel kapcsolatban szeretnék szólni Nadabán úrhoz. Én 
bevizsgáltattam a vízórámat, mert 14 m3 ment bele két hét alatt. Azt látom, hogy ÁFA-val 
együtt olyan magas a víz ára, hogy arany ára van. Ráadásul a Wesselényi utca végén büdös a 
víz. Azt mondják, hogy olcsóbb lesz a víz. Itt ezt nem tapasztaljuk.  
 
Ruck Márton polgármester: A konténerből ingyenesen korlátlan mennyiségben lehet vizet 
vételezni. Az ÁFA-t ki kell fizetni. Éltetek jelzéssel a szolgáltató felé a büdös víz miatt?  
 
Urbánszki Andrea: Nadabán úrnak nem.   
Ruck Márton polgármester: Már elhangzott, hogy hatósági árak lesznek, azt az Energia 
Hivatal fogja meghatározni.  
 
Nadabán János: Valóban 2013. 07. 01-től 10 %-os csökkenést kell végrehajtani, azt az 
augusztusi számlában fogják először észrevenni.  
 
Balázs Melinda: Másodjára figyelem meg azt, hogy megugrik a vízszámla. A leolvasó azt 
mondja, hogy nem tud bejutni az ingatlanba.  
 
Ruck Márton polgármester: Úgy  gondolom,  hogy  ez  a  probléma  nem  egy  
közmeghallgatásra tartozik.   
 
Balázs Melinda: Az óvodavezető bezárta a főbejáratot. Ezt a gyerekek biztonsága érdekében 
tette elmondása szerint. Kértem, hogy legalább reggel 6-tól 8-ig tartsák nyitva. Úgy 
gondolom, hogy ahol most járunk be, ott nagyobb a forgalom.  
 
Varga Jánosné óvodavezető: A szeptemberi szülői értekezleten azt az ígéretet tettem, hogy 
nyitva fogom hagyni a főbejárati ajtót, ha a szülők a két rajta található biztonsági zárat 
visszazárják. Bekerült a házirendbe, ha a szülők az ajtót nyitva hagyják, akkor az ajtó 
visszazárásra kerül. Úgy gondolom, hogy a gyermekek érdekében történik. Továbbra is ezt 
fenntartom, a szülők ezzel egyetértettek.  
 
Ruck Márton polgármester: Az önkormányzat fenntartó, nem szólhat bele az intézmény 
ilyen jellegű dolgába.  
 
Ramasz András: Úgy emlékszem, hogy másfél évvel ezelőtt a Farkas féle ház azért lett 
megvéve, hogy ott egy parkoló kerüljön kialakításra.  
 
Ruck Márton polgármester: Az elmúlt testületi ülésen tájékoztattuk a lakosságot, hogy ezen 
a területen egy műfüves pálya fog épülni, egy zárt parkolóval.   
 
Nádudvari Lajosné: Feleslegesen jöttünk el ide. A kérdéseimre nem kaptam meg a választ.  
 
Urbánszki Andrea: Szeretném kérdezni, hogy mi a helyzet a síkfóliával? A Batthyány utca 
sarkán lévő ingatlanon rengeteg síkfóliát tárolt le egy helybeli lakos.  
 
Ruck Márton polgármester: Az önkormányzat annyit tud tenni, hogy megkeresi a megfelelő 
céget, és jogszerű módon el tudják szállítani. Olyan dolgot kérsz számon a testületen, ami 
hatósági ügy.  
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Dr.  Horváthné  dr.  Barta  Edit:  Jelenleg nincs olyan jogszabály, ami alapján jogom lenne 
valakinek a magán ingatlanáról elvitetni az ott letárolt fóliát. Környezetvédelmi hatósághoz 
lehet feljelentést tenni.   
 
Kraller József képviselő: Ismerős előttem is a probléma. Az egyik évben egy helybeli lakos 
gyűjtötte a síkfóliát, és annak akinek a nevében gyűjtötte, nem vitte el tőle. Ebből adódik, 
hogy ott maradt a fólia. Az idei évben is szervezett formában megy a fólia begyűjtése. A 
cégnek felajánlottuk a kérdéses letárolt fóliát, azonban ebben a formában nem tud vele mit 
kezdeni.  
 
16:49 Közmeghallgatás vége.  
 
 

I. Tájékoztatók 
 

A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 
 

Ruck Márton polgármester: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a tájékoztatómat, kérte a 
bizottság, hogy több pontot szóban is ismertessek. 
Április 29-én a Szélessávú Informatikai Társulás ülésén vettem részt. A társulás által 
működtetett kábel tv és internet szolgáltatás megszűnik, Medgyesegyháza önkormányzata 
más formában kívánja a településen biztosítani a szolgáltatást. Az önkormányzat tulajdonában 
lévő KÉSZ Kft. fogja 2013. július 1-el ezeket biztosítani a lakosság számára. A társulás június 
30-al megszűnik.  
Április 29-én a napelemes pályázatokkal kapcsolatban jártam Budapesten, a pályázat 
hiánypótlásait írtam alá. Az Uszodába, a Művelődési Házba és a Schéner Mihály Nevelési és 
Oktatási Központba napelemeket szeretnénk felszerelni, melyek jelentősen csökkenteni fogják 
az épületek energia igényét.  Arról tájékoztattak, hogy hamarosan lesz döntés.  
Április 30-án Medgyesegyházán Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum került megrendezésre, 
a Mezőkovácsháza Rendőrkapitányság és a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság vezetői is 
jelen voltak, ahol a polgármestereknek szerveztek egy vetélkedőt. Tájékoztatást adtak a térség 
közbiztonsági helyzetéről. Statisztikai adatok alapján Medgyesegyházának javult a 
közbiztonsága.  
Ugyanezen a napon a KÉSZ Kft. szervezésében Nyárváró Családi Majális került 
megrendezésre, mely keretében program volt a Művelődési Ház parkolójában, fáklyás 
felvonulás, valamint szalonnasütés. Második alkalommal szervezték meg, igény volt rá a 
lakosság részéről.  
Május 2-án Dr. Piriczky Béla a Sani-Med Kft. vezetője keresett meg. Ők végzik el a 12 
településen kunágotai székhellyel az orvosi ügyeletet. Ez a helyzet számunkra nem jó, az 
orvosi ügyeletnek működnie kell Medgyesegyházán.  
Május 8-án az általános iskolában jártam, ahol elfogadták a pedagógiai programot és a 
SzMSzt-t. Ezen az ülésen jelen volt Krucsai József Medgyesbodzás polgármestere, aki 
tájékoztatott minket, hogy szeptembertől elindítanak alsó tagozatos iskolát Medgyesbodzáson. 
Az alsó tagozat 9 gyermekkel fog működni. A mi iskolánknak lesz a tagintézménye. 
Összevont osztály lesz.  
Május 9-én rendkívüli testületi ülés volt, Medgyesbodzás döntését tudomásul vettük az iskola 
megnyitása miatt. Medgyesegyháza önkormányzata elfogadta a Gyulai Közüzemi Kft. 
társasági szerződését.  
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Több hónapos tárgyalás után döntöttünk, hogy tulajdonosai legyünk a Gyulai Közüzemi Kft-
nek. 2014-től a Medvíz Kft. nem tud már ivóvizet szolgáltatni ebben a formában. A 
tárgyalások azért folytatódtak ilyen sokáig, hogy elérjük azokat az elvárásokat, hogy a Gyulai 
Közüzemi Kft. ne tudjon minden döntést meghozni nélkülünk. Sikerült is elérnünk. A 
működéssel kapcsolatos feltételeket ezután fogjuk megtárgyalni.   
Május 17-én az ITV képviselőjével egyeztető tárgyalást tartottunk. Egy csomagot fog 
vásárolni a KÉSZ Kft. Szerintem előnyös szerződést fogunk kötni. A feltételek véleményem 
szerint nagyon jók.  A kiosztások a kábel tv-n megtekinthetőek. Bánkúton pedig reméljük a 
közeljövőben elérhető lesz a kábel tv.  
Május 16-án a Gyulai Közüzemi Kft-vel aláírásra került a szerződés. A rendkívüli ülésen szó 
volt  arról,  hogy  az  Alföldvíz  Zrt.  megkeresett  bennünket,  hogy  vásároljunk  részvényt,  a  
testület nem kívánja a szolgáltatóval elláttatni a szolgáltatást.  
Május 22-én Budapesten jártam az NFÜ munkatársaival az energetikai és a napkollektoros 
pályázatok miatt.  
A közmeghallgatáson elhangzott, hogy kerestek telefonon és nem találtak. Valóban nagyon 
sok időt töltök vidéken, mindezt azért, hogy tudjunk fejlesztéseket megvalósítani. Ezek a 
fejlesztések önmaguktól nem tudnak megvalósulni.  
 
A testület biztosította a 8. osztályos lányok részére az ingyenes HPV elleni védőoltást. 
Szerveztünk egy megbeszélést a szülők részére, azonban ezen a megbeszélésen nagyon 
kevesen vettek részt. Próbáltuk tájékoztatni a szülőket. Nagyon kevés olyan önkormányzat 
van, amely 100 %-ban támogatja az oltást.  
Megadnám a szót Nagy Attila képviselő úrnak.  
 
Nagy Attila képviselő: A hétvégén egy országos tájfutó versenyen vettünk részt 
Bükkszentkereszten, és országos focidöntőn Fonyódligeten. A tájfutó versenyen a 
középmezőnyben végeztünk. Az első korcsoportos fiú foci döntőn olyan sikert értünk el, 
melyre nem is emlékszem 25-30 évre visszamenőleg. Két napos rendezvényen vettünk részt. 
Hatodik helyezett lett a csapat. Hét meccsből ötöt megnyertünk. Kórógyi Szabolcs második 
lett a gólkirályi listán és így ő kapta meg a torna legjobb játékosa címet.  
 
Király Gyöngyi: Szeretném, ha tájékoztatnánk a lakosságot arról, mikor indul a termelői 
piac, valamint mikor lesznek beüzemelve a kamerák.  
 
Ruck Márton polgármester: A Deák utca végén lévő lakosok által kialakított piacot az 
önkormányzat megpróbálja megszűntetni. A körülmények nem voltak rendezettek. 
Medgyesbodzás felé vezető úton lévő telephelyet fogjuk bérelni, ott tudjuk a termelői piacot 
beindítani. Az önkormányzat megbízta a Medvíz Kft-t, a tevékenység elvégzésével. Június 
15-én fog megnyitni, szeptember 15-ig fogjuk működtetni. A piac működtetése kapcsán 
felmerült költségek fedezésére belépő lesz szedve.  
 
A kamerarendszerrel kapcsolatban. Jól látható, hogy Medgyesegyházán felállításra kerültek az 
oszlopok, az időjárás függvényében aktiválásra kerülnek a kamerák. Bízom benne, hogy a 
közbiztonság javulásához hozzájárul ez a kamerarendszer. Az optikai szál kivezetése esetén 
Bánkút településen és Lászlótelepen is telepítve lesznek kamerák.  
Mivel több kérdés, hozzászólás nem érkezett a napirendet lezárom.  
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1. napirendi pont 
 

Tájékoztató a kintlévőségek alakulásáról 

Ruck Márton polgármester: Az előterjesztést jegyző asszony készítette, kérdezném, 
szeretné-e kiegészíteni?  

Dr. Horváthné dr. Barta Edit: Nem.  

Ruck Márton polgármester: Megadnám a szót a pénzügyi bizottság elnökének, tárgyalták a 
tájékoztatót.  

Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság tárgyalta 
az előterjesztést. Évente visszatérő, hogy a kintlévőségek alakulásáról egy tájékoztató készül. 
A legfontosabb a gépjármű adó és az iparűzési adó kérdése. A behajtásuk folyamatban van. 
Jelenleg folyik az iparűzési adóbevallás időszaka. Azt tudni kell, hogy az adótartozások a 
NAV felé leadásra kerülnek, ez alapján egy vállalkozás tartozás esetén nem kaphat nullás 
adóigazolást. 10 000 Ft alatti tartozások behajtására nem indul eljárás, mivel a költsége 
nagyobb lenne mint a tartozás.  

Ruck Márton polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem érkezett a napirendet 
lezárom.  

2. napirendi pont 
 

Tájékoztató a zöldterület-fejlesztési koncepció terv tartalmáról 

Ruck Márton polgármester: Mint azt mondtam, egy tervezővel elkészítettünk egy 
zöldterületi koncepciót, melyet közzé tettünk, több mint két hónapra. Várunk minden 
javaslatot. A lakossági észrevételek után, elkészül egy terv, melyet a testület ha elfogad, több 
évre lehet ütemezni.  
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet. Megkérném az elnök urat, hogy ismertesse a 
bizottság álláspontját.  

 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Közmeghallgatáson érintve lett, 
hogy miért most kerül sor sok mindenre. Látható, hogy már a tavalyi évben elhatározta a 
testület, hogy elkészítteti ezt a koncepciót. 2013. július 30-ig várjuk az észrevételeket.  

Forgó Pál: Bizottsági ülésen elég hosszasan tárgyaltuk a kérdést. Várjuk az észrevételeket. 
Úgy beszéltük, hogy az önkormányzaton belül Molnár Zoltánhoz lehet fordulni, ő fogja össze.  

Ruck Márton polgármester: Akár személyesen, akár elektronikus formában is el lehet 
juttatni a javaslatokat. Mivel több kérdés, hozzászólás nem érkezett a napirendet lezárom.  
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3. napirendi pont 
 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 

Ruck Márton polgármester: Szeretném kérdezni jegyző asszonyt, hogy van-e kiegészíteni 
valója?  

Dr. Horváthné dr. Barta Edit: Nincs. 

Ruck Márton polgármester: Kérdezem, hogy van-e még valakinek hozzászólása, javaslata?  
 
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.  

Ruck Márton polgármester: Mivel több kérdés hozzászólás nem volt, Ruck Márton 
polgármester szavazásra bocsájtja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  
 

87/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
határozatokról szóló beszámolót a határozat melléklete* szerint elfogadja. 
 

Felelős: Kraller József bizottsági elnök 
Határidő: azonnal 
 

4. napirendi pont 
 

Gyermekvédelmi beszámoló 

Ruck Márton polgármester: Az előterjesztést Mészárosné Hrubák Mária a Gondozási 
Központ vezetője, valamint Nagy Lászlóné készítette. Szeretném kérdezni Marikát, aki a 
körünkben van, van-e szóbeli kiegészíteni valója?  
 
Mészárosné Hrubák Mária: Nincs.  
 
Ruck Márton polgármester: A  beszámolót  a  Pénzügyi  Bizottság,  valamint  a  Szociális  és  
Oktatási bizottság is tárgyalta. Megkérném Farkas Gyula elnök urat, hogy ismertesse a 
bizottság álláspontját.   
 
Farkas Gyula: Valóban egy átfogó beszámolót kaptunk. A törvény által meghatározott 
feladatok ellátásáról számol be. A bizottság úgy értékelte, nagyon jól működik a 
gyermekvédelmi feladatok ellátása. A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja.  
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Ruck Márton polgármester: A pénzügyi bizottság is tárgyalta a beszámolót, megadom a 
szót Kraller József képviselő úrnak.   
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Van sok feladat, tennivaló, és 
megpróbálunk minél jobb eredményeket elérni a lehetőségekhez képest. A pénzügyi bizottság 
is elfogadásra javasolja a beszámolót.  
 
Ruck Márton polgármester: Kérdezem, hogy van-e még valakinek hozzászólása, javaslata?  
Mivel több kérdés hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester szavazásra bocsájtja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 

88/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ruck Márton 
 

5. napirendi pont 
 

Beszámoló a Szociális és Oktatási Bizottság 2013. március és 2013. április hónapokban 
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.  

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. Az átmeneti segélyek, eseti gyógyszertámogatások, valamint a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatások ügyében a bizottság dönt saját hatáskörben. Erre egy 
meghatározott keretet kap. Javaslata, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a 
képviselő-testület fogadja el.  

Ruck Márton polgármester: Kérdezem, hogy van-e még valakinek hozzászólása, javaslata?  
Mivel több kérdés hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester szavazásra bocsájtja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
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89/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Oktatási Bizottság 
- 2013. március és 2013. április - hónapokban az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 
szóló beszámolót elfogadja.  
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: azonnal 
 

6. napirendi pont 
 

DAREH társulási megállapodás módosítása  

Ruck Márton polgármester: Az előterjesztést jegyző asszony készítette, kérdezném, 
szeretné-e kiegészíteni?  

Dr. Horváthné dr. Barta Edit: Nem.  

Ruck Márton polgármester: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Megkérném 
az elnök urat, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.  
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A társulási törvény hatályát 
vesztette és az önkormányzati törvény új kereteket szabott a társulásoknak.  Az elnökségre 
vonatkozó deklarációk lettek megváltoztatva. Mezőberény város is tagja kíván lenni a 
társulásnak. A bizottság elfogadásra javasolja mindkét határozati javaslatot.  
 
Ruck Márton polgármester: Kérdezem, hogy van-e még valakinek hozzászólása, javaslata?  
Mivel több kérdés hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester szavazásra bocsájtja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 

90/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodását (továbbiakban: Megállapodás) – a módosítással nem érintett rendelkezések 
változatlanul hagyása mellett – a következők szerint módosítja: 

1.) A Megállapodás bevezető részének első bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:  

„Az I. fejezet 1. pontjában meghatározott települési önkormányzatok képviselő-
testületei (továbbiakban: Tagok) - az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pontja és 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. § 
paragrafusában foglalt felhatalmazás alapján – abból a célból, hogy a dél-kelet alföldi 
régió területén a területi hulladékgazdálkodási tervekről szóló 15/2003.(XI.7) KvVM 
rendelet 5. sz. mellékletében hatályba léptetett „A Dél-Alföld Statisztikai Régió 
Hulladékgazdálkodási tervében” meghatározott a komplex térségi feladatokat ellátó 
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települési szilárd hulladékkezelő rendszerek a tervidőszak végéig kiépítésre 
kerüljenek, a követelményeknek megfelelő szolgáltató rendszer kialakításra kerüljön, 
az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi, jogi feltételek megteremtődjenek és 
megvalósuljanak – testületeik döntése alapján Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 
(továbbiakban: Társulás) megalakítására Társulási Megállapodást kötnek.” 

2.) A Megállapodás I. 1.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1.) Társulás tagjai, azok székhelye 

 Név Székhely Képviseli 

Lakosságszám 

(2004. jan. 1-
jén) 

Almáskamarás Község 
Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5747 Almáskamarás, 
Dózsa György u. 54. 

Mazán Attila 

polgármester 
1069 

Ambrózfalva Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

6919 Ambrózfalva, 
Dózsa Gy. u. 1. 

Perleczki 
Béláné 

polgármester 

566 

Apátfalva Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

6931 Apátfalva, 
Templom u. 69. 

Varga Péter 

polgármester 
3385 

Árpádhalom Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

6623 Árpádhalom, 
Petőfi u. 17. 

Szarka Attila 

polgármester 
611 

Battonya Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5830 Battonya, 
Fő u. 91. 

Dr. Karsai 
József 

polgármester 

6712 

Békés Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5630 Békés, 
Petőfi Sándor út 2. 

Izsó Gábor 

polgármester 
21949 

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlése 

5601 Békéscsaba, 
Szent István tér 7. 

Vantara 
Gyula 
polgármester 

64626 

Békéssámson Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

5946 Békéssámson, 
Hősök tere 10-12. 

Barna 
Jánosné 
polgármester 

2678 
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Békésszentandrás Nagyközség 
Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

5561 
Békésszentandrás, 

Hősök tere 1. 

Sinka Imre 

polgármester 
4046 

Bélmegyer Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

5643 Bélmegyer, 
Petőfi S. u. 2. 

Dán Márton 

polgármester 
1155 

Biharugra Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

5538 Biharugra, 
Erzsébet u. 25. 

Vígh Ilona 

polgármester 
1149 

Bucsa Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

5527 Bucsa, 
Kossuth tér 6. 

Kláricz János 

polgármester 
2660 

Csabaszabadi Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

5609 Csabaszabadi,  

Apácai út 6. 

Szeverényi 
Attiláné 
polgármester 

366 

Csanádalberti Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

6915 Csanádalberti, 
Fő u. 30 

Csjernyik 
Zoltán 
polgármester 

517 

Csanádapáca Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

5662 Csanádapáca, 
Felszabadulás u. 31. 

Oláh Kálmán 

polgármester 
2926 

Csanádpalota Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

6913 Csanádpalota, 
Kelemen tér 10. 

Kovács 
Sándor 
polgármester 

3306 

Csanytelek Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

6647 Csanytelek, 
Volentér János tér 2. 

Forgó Henrik 

polgármester 
3160 

Csárdaszállás Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

5621 Csárdaszállás, 
Petőfi S. u. 17. 

Petneházi 
Bálintné 
polgármester 

542 

Csorvás Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5920 Csorvás, 
Rákóczi u. 17. 

Szilágyi 
Menyhért 
polgármester 

5765 

Derekegyház Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete  

6621 Derekegyház, 
Kossuth u. 4. 

Szabó István 

polgármester 
1848 
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Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

5510 Dévaványa, 
Hősök tere 1. 

Pap Tibor 

polgármester 
8874 

Doboz Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete  

5624 Doboz, 

Kossuth tér 3. 

Simon István 
Tamás 
polgármester 

4774 

Dombegyház Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

5836 Dombegyház, 
Felszabadulás u. 5. 

Dr. Varga 
Lajos 
polgármester 

2431 

Dombiratos Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

5745 Dombiratos, 
Széchenyi u. 42. 

Bojczán 
Endre 
polgármester 

859 

Ecsegfalva Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

5515 Ecsegfalva, 
Fő u. 67. 

Kovács 
Mária 
polgármester 

1662 

Elek Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5742 Elek, 
Gyulai u. 2. 

Pluhár László 
polgármester 

5511 

Eperjes Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

6624 Eperjes, 
Petőfi u. 1. 

Dr. Kiss 
Csaba 
polgármester 

695 

Fábiánsebestyén Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

6625 
Fábiánsebestyén, 

Szabadság tér 2. 

Dr. Kós 
György 
polgármester 

2039 

Földeák Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete1 

6922 Földeák, 
Szent László tér 1. 

Vass Imre 

polgármester 
3324 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

5525 Füzesgyarmat, 
Szabadság tér 1. 

Bere Károly 

polgármester 
6487 

Gádoros Nagyközség 
Önkormányzat Képviselőtestülete 

5932 Gádoros, 
Kossuth u. 16. 

Dr. Prozlik 
László 
polgármester 

2447 

Gerendás Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

5925 Gerendás 
Petőfi u. 2. 

Lengyel Zsolt 
András 

1546 
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polgármester 

Geszt Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5734 Geszt 
Kossuth u. 1. 

Fábián 
Zsuzsánna 
polgármester 

911 

Gyula Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5700 Gyula 
Petőfi tér 3. 

Dr. Görgényi 
Ernő 
polgármester 

32372 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú 
Város Önkormányzat Közgyűlése1 

6800 
Hódmezővásárhely, 
Kossuth tér 1. 

Almási István 
polgármester 47946 

Hunya Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete1 

5555 Hunya, 
Rákóczi út 19. 

Petényi 
Szilárdné 
polgármester 

782 

Kamut Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5673 Kamut, 

Petőfi S. utca 106. 

Balog Imréné 

polgármester 
1210 

Kardos Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5552 Kardos, 

Gyomai út 24. 

Brlás János 

polgármester 
793 

Kardoskút Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

5945 Kardoskút, 

Március 15. tér 3. 

Lengyel 
György 
polgármester 

974 

Kertészsziget Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

5526 Kertészsziget, 

Kossuth L. u. 1. 

Kláricz 
Jánosné 
polgármester 

479 

Kétegyháza Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

5741 Kétegyháza, 
Fő tér 9. 

Kalcsó 
Istvánné 
polgármester 

4198 

Kétsoprony Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

5674 Kétsoprony, 
Dózsa Gy. u. 11. 

Völgyi 
Sándor 
László 
polgármester 

1581 

Kevermes Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

5744 Kevermes, 

Jókai u. 1. 

Lantos Zoltán 
polgármester 2402 
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Királyhegyes Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

6911 Királyhegyes, 

Jókai u. 38. 

Horváth 
Lajos 
polgármester 

793 

Kisdombegyház Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

5837 
Kisdombegyház, 

Kossuth u. 77. 

Tonka István 
Jánosné 
polgármester 

603 

Körösnagyharsány Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

5539 
Körösnagyharsány, 

Kossuth tér 8. 

Máté Pál 
polgármester 

 

694 

Köröstarcsa Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

5522 Köröstarcsa, 

Kossuth tér 7. 

Smiri László 

polgármester 
2953 

Körösújfalu Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

5536 Körösújfalu, 

Fő u. 14. 

Szabó Csaba 

polgármester 
662 

Kötegyán Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

5725 Kötegyán, 

Kossuth u. 33. 

Nemes János 

polgármester 
1653 

Kövegy Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

6912 Kövegy, 

Kossuth u. 29. 

Galgóczkiné 
Krobák 
Mária Anna 
polgármester 

476 

Kunágota Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

5746 Kunágota, 

Rákóczi F. u. 9. 

Pápai Zoltán 

polgármester 
3141 

Lőkösháza Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

5743 Lőkösháza, 
Eleki út 28. 

Szűcsné 
Gergely 
Györgyi Edit 
polgármester 

2044 

Magyarbánhegyes Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

5667 
Magyarbánhegyes, 
Jókai u. 38. 

Sódarné 
Varga 
Gyöngyi 
polgármester 

2687 

Magyarcsanád Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

6932 Magyarcsanád, 
Templom tér 1. 

Guba István 

polgármester 
1629 
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Magyardombegyház Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

5838 
Magyardombegyház, 

Zalka Máté u. 61. 

Dús Ildikó 

polgármester 304 

Makó Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

6900 Makó, 
Széchenyi tér 22. 

 

Dr. Buzás 
Péter 
polgármester 

25534 

Maroslele Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

6921 Maroslele, 
Szabadság tér 1. 

Dr. 
Martonosi 
György 
polgármester 

2217 

Medgyesbodzás Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

5663 
Medgyesbodzás, 

Széchenyi u. 38. 

Krucsai 
József 
polgármester 

1237 

Medgyesegyháza Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

5666 
Medgyesegyháza, 

Kossuth tér 1. 

Ruck Márton 

polgármester 4124 

Méhkerék Község Települési 
Önkormányzat Képviselő-testülete  

5726 Méhkerék, 
Kossuth L. u. 80. 

Tát Margit 

polgármester 
2322 

Mezőgyán Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

5732 Mezőgyán, 

Árpád u. 37. 

Zsoldos 
Zoltán 
polgármester 

1321 

Mezőhegyes Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

5820 Mezőhegyes, 

Kozma F. u. 11. 

Kovácsné dr. 
Faltin 
Erzsébet 
polgármester 

6401 

Mezőkovácsháza Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

5800 
Mezőkovácsháza, 
Árpád u. 176. 

Prof.Dr. 
Turcsán Zsolt 
polgármester 

7039 

Mindszent Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

6630 Mindszent, 
Köztársaság tér 31. 

Zsótér Károly 
polgármester 

7622 

Murony Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5672 Murony, 
Földvári u. 1. 

Fekete 
Ferenc Zoltán 

1480 
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polgármester 

Nagybánhegyes Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

5668 
Nagybánhegyes, 
Kossuth u. 64. 

Jancsó Ottó 

polgármester 
1562 

Nagyér Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

6917 Nagyér, 

Szabadság u. 33. 
Lőrincz Tibor 615 

Nagykamarás Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

5751 Nagykamarás 
Kossuth u. 2. 

Pelle István 

polgármester 
1563 

Nagylak Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

6933 Nagylak 
Petőfi u. 14. 

Gyarmati 
András 
polgármester 

649 

Nagymágocs Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

6622 Nagymágocs, 
Szentesi út 42. 

Atkári 
Krisztián 
polgármester 

3467 

Nagyszénás Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

5931 Nagyszénás, 
Hősök útja 9. 

Nyemcsok 
János 
polgármester 

5773 

Nagytőke Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

6612 Nagytőke, 
Széchenyi tér 6. 

Varga 
Lászlóné 
polgármester 

501 

Óföldeák Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

6923 Óföldeák, 
Bajcsy-Zsilinszky u. 
2. 

Hajnal Gábor 

polgármester 
541 

Okány Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5534 Okány, 
Kossuth u. 16. 

Fekete Zoltán 
polgármester 

2941 

Orosháza Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

5900 Orosháza,  

Szabadság tér 4-6. 

Csizmadia 
Ibolya 

alpolgármeste
r 

31927 

Örménykút Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

5556 Örménykút, 
Dózsa Gy. u. 26. 

Szakács 
Jánosné 
polgármester 

530 
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Pitvaros Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

6914 Pitvaros, 
Kossuth u. 30. 

Anderkó 
Attila 
polgármester 

1600 

Pusztaföldvár Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

5919 Pusztaföldvár, 
Rákóczi u. 66. 

Dr. Baranyi 
István 
polgármester 

2028 

Sarkad Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5720 Sarkad, 
Kossuth u. 27. 

Bende Róbert 

polgármester 
11238 

Sarkadkeresztúr Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

5731 
Sarkadkeresztúr, 
Vörösmarty u. 7. 

Bakucz Péter 

polgármester 
1893 

Szabadkígyós Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

5712 Szabadkígyós, 
Kossuth tér 3. 

Balogh 
József 
polgármester 

2930 

Szeghalom Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

5521 Szeghalom, 
Szabadság tér 4-8. 

Macsári 
József 
polgármester 

10257 

Szegvár Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

6635 Szegvár, 
Szabadság tér 2. 

Gémes 
László 
polgármester 

4997 

Székkutas Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

6821 Székkutas, 
Béke u. 2. 

Szél István 

polgármester 
2560 

Szentes Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

6600 Szentes, 
Kossuth tér 6. 

Szirbik Imre 

polgármester 
31022 

Tarhos Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5641 Tarhos, 
Petőfi Sándor u. 29. 

Hornok 
Sándor 
polgármester 

983 

Telekgerendás Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

5675 Telekgerendás, 
Dózsa György u. 13. 

Medvegy 
Mihályné 
polgármester 

1713 

Tótkomlós Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

5940 Tótkomlós, 
Fő út 1. 

Dr. Garay 
Rita 
polgármester 

6760 
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Újkígyós Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

5661 Újkígyós, 
Kossuth u. 41. 

Szebellédi 
Zoltán 
polgármester 

5940 

Újszalonta Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

5727 Újszalonta, 
Béke u. 35. 

Jova Tibor 

polgármester 
141 

Végegyháza Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

5811 Végegyháza, 
Széchenyi u. 2. 

Varchó 
István 
polgármester 

1681 

Vésztő Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5530 Vésztő, 
Kossuth Lajos u. 62. 

Molnár 
Sándor 
polgármester 

8012 

Zsadány Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

5537 Zsadány, 
Béke u. 82. 

Dudás Árpád 

polgármester 
1849 

Lakosságszám összesen: 485942” 

3.) A Megállapodás I.7.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik.” 

4.) A Megállapodás I.10.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A Társulás gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: nem költségvetési szerv törzskönyvi 
jogi személy.” 

5.) A Megállapodás I.11.) pontjában az „Elnökhelyettes” szövegrész helyébe az „Alelnök” 
szövegrész lép.  

6.) A Megállapodás I.14.) pont második bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A nyilvántartás felfektetése és vezetése a munkaszervezeti feladatokat ellátó Orosházi 
Polgármesteri Hivatal feladata.” 

7.) A Megállapodás II.16.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A Tagok – tekintettel a környezetvédelem kiemelt szerepére, a hulladékról szóló 2012. 
évi CLXXXV. törvény 33. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségük hatékony 
ellátása érdekében - saját közigazgatási területükön belül megvalósítandó települési 
szilárd hulladék begyűjtésére, elhelyezésére és ártalmatlanítására szolgáló létesítmények 
létrehozására és üzemeltetésére kötnek szerződést, melynek megvalósulásában kiemelten 
érdekeltek az érintett települések önkormányzatai. A feladat megvalósítása során a Tagok 
egy hulladékégető mű létesítését, hulladékátrakó állomások, hulladékkezelő művek, 
hulladékválogató létesítmények, hulladékgyűjtő udvarok és szigetek kialakítását, valamint 
elhagyott hulladéklerakó telepek rekultivációját vállalják.” 

8.) A Megállapodás III.20.) pontja I.a.) alpontja törlésre kerül. 
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9.) A Megállapodás IV.32.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„A Tagok, illetve képviselőik a tudomásukra jutott információkat csak a projekt 
megvalósítása érdekében használhatják fel, egyébként azok bizalmasan kezelendők, nem 
érintettek részére csak felhatalmazás alapján adhatják ki, kivéve a közérdekű adatokat, 
melyekkel kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint járnak el.” 

10.) A Megállapodás IV.34.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A Taggyűlés, valamint a Társulás Elnökségének tagjai a Társulás működéséről a 
Tagokat évente legalább egy alkalommal tájékoztatják.” 

11.) A Megállapodás V.35.) pontjának f) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Tagok rögzítik, hogy bármely tag által vállalt működési hozzájárulás, valamint a 
fejlesztés, beruházás vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a 
társulás székhely szerinti vagy a társulási megállapodásban meghatározott székhely 
(gesztor) önkormányzat a fizetési határidőt követő 15. naptól azonnali beszedési 
megbízás (inkasszó) benyújtására jogosult. Ha a székhely (gesztor) önkormányzat nem 
tesz eleget a társulás felé vállalt fizetési kötelezettségének, úgy a társulási tanács 
(Taggyűlés) új székhely (gesztor) önkormányzat kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal 
felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely (gesztor) önkormányzat ellen azonnali 
beszedési megbízást (inkasszót) nyújtson be.” 

12.) A Megállapodás VI.37.) pontjából az „illetve Munkaszervezete” szövegrész törlésre 
kerül. 

13.) A Megállapodás VII.40.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A tagok mindegyikének – kizárólagos hatáskörében minősített többséggel hozott – 
határozata szükséges a Társulási Megállapodás jóváhagyásához, módosításához, a 
Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz, valamint a Társulás 
megszüntetéséhez. 
A csatlakozási szándék kinyilvánításához a csatlakozni kívánó önkormányzatnak a 
csatlakozási szándékáról a Taggyűlést a vonatkozó minősített többséggel hozott 
határozatának megküldésével, legalább hat hónappal korábban értesítenie kell. A 
csatlakozási eljárásra egyebekben a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak 
az irányadók.” 

14.) A Megállapodás VII. 42.) pontjában a „Békés Megyei Közigazgatási Hivatalnak” 
szövegrész helyébe a „Békés Megyei Kormányhivatalnak” szövegrész lép. 

15.) A Megállapodás VII. 43.) pontjának második bekezdése helyébe a következő rendelkezés  
lép: 

„A kilépésre vonatkozó határozatot legalább 6 hónappal a kilépést megelőzően kell 
a Taggyűlésnek írásban bejelenteni.” 

16.) A Megállapodás VII.44.) pontjának első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A Taggyűlés minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó 
napjával fontos okból kizárhatja azt a Tagot, amely a Társulási Megállapodásban 
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foglalt kötelezettségeinek ismételt felhívásra a megadott határidőben nem tesz 
eleget.” 

17.) A Megállapodás VII.48.) pontja kiegészül az alábbi negyedik bekezdéssel: 

„A Társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő 
kiadását öt évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása 
veszélyeztetné a Társulás további működését. Ebben az esetben a kivált tagot – a 
Társulással kötött szerződés alapján – használati díj illeti meg.” 

18.) A Megállapodás VIII.55.) pontja és 56.) pontja első bekezdése helyébe a következő 
rendelkezések lépnek: 

„55.) A Társulás szervei a Taggyűlés, a Társulás Elnöksége, a Társulás Elnöke, a 
Társulás Alelnökei és a Társulás Bizottságai. 

A Taggyűlés 

56.) A Társulás legfőbb döntéshozó szerve a Tagok (al)polgármestereiből álló 
társulási tanács (továbbiakban Taggyűlés). A Taggyűlés tagjainak megbízatása az 
önkormányzati ciklus idejéig tart.” 

19.) A Megállapodás VIII. fejezetének „A Társulás Elnöksége” alcím 57.) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„57. A Társulás munkáját a Taggyűlés ülései közötti időszakban a Társulás 
Elnöksége (továbbiakban: Elnökség) látja el azzal, hogy a Tagok által a Társulásra 
átruházott hatásköröket nem gyakorolhatja.  

Az Elnökség 11 tagú, mely az elnökből, az elnök-helyettesekből és 8 elnökségi 
tagból áll. 

Az Elnökségi tagokat a Taggyűlés tagjai sorából az alakuló ülésen, vagy az ok 
felmerülését követő első ülésen egyszerű többségű szavazatával választja meg.” 

20.) A Megállapodás VIII. 58.) pontja és a „Társulás Elnökhelyettesei”, valamint az utána 
következő 59.) és 60.) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: 

„58.)  A  Társulás  Elnökét  (aki  egyben  a  Taggyűlés  és  az  Elnökség  elnöke  is)  a  
Taggyűlés tagjai sorából az önkormányzati választási ciklus idejére választja meg. 
Az Elnök személyére a Taggyűlés bármely tagja javaslatot tehet. A Társulás 
Elnökének megválasztásáról a Taggyűlés egyszerű többséggel dönt. 

A Társulás Elnöke képviseli a Társulást. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén a 
Társulás képviseletét, illetve a Taggyűlés és az Elnökség ülésén az elnöki teendőket 
külön meghatalmazás nélkül a Szervezeti és Működési Szabályzatban 
meghatározottak szerint a Társulás erre felhatalmazott Alelnöke látja el. 

Az Elnök részletes feladatait és hatásköreit a Társulás Szervezeti és Működési 
Szabályzata határozza meg. 
 

Társulás Alelnökei 
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„59.) A Taggyűlés az önkormányzatok választási ciklusának idejére az Elnökség 
tagjai sorából 2 Alelnököt választ. Az Alelnökök személyére az Elnök tehet 
javaslatot. A Társulás Alelnökeinek megválasztásáról a Taggyűlés egyszerű 
többséggel dönt. 

Társulás Bizottságai 

60. A Taggyűlés az önkormányzatok választási ciklusának idejére 5 fős Pénzügyi 
Bizottságot hoz létre. A Pénzügyi Bizottság tagjait a Taggyűlés egyszerű többséggel 
választja meg, 3 főt a Taggyűlés tagjai sorából, 2 főt külső pénzügyi szakértők közül. 
A Pénzügyi Bizottság tagjai sorából Elnököt választ, Elnökét a Társulás tagjai közül 
kell megválasztani.” 

21.) A Megállapodás VIII. fejezetének „A Társulás Munkaszervezete (PIU)” alcím és az 
utána következő szövegrész helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A Taggyűlés munkaszervezete 

62.) A Taggyűlés munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás 
szervezése) az Orosházi Polgármesteri Hivatal látja el az Mötv. 95. § (4) bekezdése 
alapján.” 

22.) A Megállapodás IX.64.) pontjának első bekezdésében az „Elnökhelyettes” szövegrész 
helyébe az „ Alelnök” szövegrész lép. 

23.) A megállapodás IX. 64.) pontja c.) alpontjában a „Békés Megyei Közigazgatási Hivatal” 
szövegrész helyébe a „Békés Megyei Kormányhivatal” szövegrész lép. 

24.) A Megállapodás IX. 65.) pontjának első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A Taggyűlés akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok felével 
rendelkező képviselő jelen van.” 

25.) A Megállapodás IX. 67.) és 68.) pontjainak helyébe a következő rendelkezés lép: 

„67.) A javaslat elfogadásához - a 68.) pontban foglalt kivételekkel – legalább annyi 
tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a 
felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát (egyszerű 
többség). 
68.) Az alábbi döntések meghozatalához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, 
amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk 
képviselt települések lakosságszámának a felét (minősített többség). 

a.) a Társulás Megállapodás jóváhagyásához,  
b.) a Társulási Megállapodás módosításához,  
c.) a Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz, 
d.) a Társulási Megállapodás megszüntetéséhez,  
e.) a Társulási Megállapodás év közbeni felmondásához,  
f.) tag kizárásához. 

Az a.)-d.) pontokban foglaltakhoz a Társulásban részt vevő képviselő-testületek 
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.” 
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26.) A Megállapodás IX. 69.) pontja a.) alpontjában az „Elnökhelyetteseinek” szövegrész 
helyébe az „Alelnökeinek” szövegrész lép. 
27.) A Megállapodás IX.71.) pontjában a „Békés Megyei Közigazgatási Hivatalnak” 
szövegrész helyébe a „Békés Megyei Kormányhivatalnak” szövegrész lép. 
28.) A Megállapodás IX.72.) pontjában az „Ötv.” szövegrész helyébe az „Mötv.” 
szövegrész lép. 

29.) A Megállapodás IX. 73.) pontjának első bekezdésében az „Elnökhelyettes” 
szövegrész helyébe az „Alelnök” szövegrész lép. 

30.) A Megállapodás IX.73.) pontja c.) alpontjában a „Békés Megyei 
Közigazgatási Hivatal” szövegrész helyébe a „Békés Megyei Kormányhivatal” 
szövegrész lép. 

31.) A Megállapodás IX. 74.) pontjában az „Elnökhelyettes” szövegrész helyébe az 
„Alelnök” szövegrész lép. 
32.) A Megállapodás IX.75.) pontjában a „Békés Megyei Közigazgatási Hivatalnak” 
szövegrész helyébe a „Békés Megyei Kormányhivatalnak” szövegrész lép. 
33.) A Megállapodás IX. 76) pontjában az „Ötv.” szövegrész helyébe az „Mötv.” 
szövegrész lép. 
34.) A Megállapodás IX. fejezetének „A Munkaszervezet feladatai” alcíme és az utána 
következő 84.) pont törlésre kerül. 

35.) A Megállapodás XI. 90.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„90.) A Tagok vitás kérdéseiket elsősorban és kötelezően tárgyalásos úton, egymás 
között – szükség szerint érdekképviseleti és szakmai szervek, szervezetek 
bevonásával – egyeztetéssel kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetére a 
Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességének vetik alá magukat.” 

36.) A Megállapodás XI. 92.) pontjának első mondatának helyébe a következő 
rendelkezés lép. 

„Ezen Társulási Megállapodás megkötésénél a Tagok a vonatkozó Kohéziós 
előírások mellett, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény előírásait veszik figyelembe.” 

37.) A megállapodás jelen módosítása 2013. június 30. napján lép hatályba. 
 

Felhatalmazza a polgármestert a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodás aláírására. 

Határidő: Társulási megállapodás aláírására 2013. június 30. 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

Ruck Márton polgármester: Kérdezem, hogy van-e még valakinek hozzászólása, javaslata?  
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Mivel több kérdés hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester szavazásra bocsájtja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el:  

91/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodását (továbbiakban: Megállapodás) – a módosítással nem érintett rendelkezések 
változatlanul hagyása mellett – a következők szerint módosítja: 

A Megállapodás I.1. pontja kiegészül az alábbi sorral és a „Lakosságszám összesen” sor a 
következőre módosul: 

Név Székhely Képviseli Lakosságszám 
(2004. jan. 1-jén) 

Mezőberény Város 
Önkormányzat Képviselő-
testülete 

5650 
Mezőberény, 
Kossuth L. tér 1. 

Siklósi István 
polgármester 

10.871 fő 
(2012. jan. 1-jén) 

Lakosságszám összesen:  496759 

 

 A megállapodás jelen módosítása 2013. augusztus 1. napján lép hatályba; 

Felhatalmazza a Polgármestert a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodás aláírására. 
 
Határidő: a Társulási Megállapodás aláírására: 2013. július 31. 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

7.  napirendi pont 
 

Javadalmazási szabályzat 
 

Ruck Márton polgármester: Az előterjesztést jegyző asszony készítette, kérdezném, 
szeretné-e kiegészíteni?  

Dr. Horváthné dr. Barta Edit: Nem.  

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. Az olyan társaságok esetén, amely 100 %-ban önkormányzati tulajdonban 
van, rendelkeznie kell javadalmazási szabályzattal. Ez egységesíti az elveket. 
Medgyesegyháza vonatkozásában a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft-t valamint a 
Medvíz Kft-t érinti. Javaslata, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a 
képviselő-testület fogadja el.  

Ruck Márton polgármester: Kérdezem, hogy van-e még valakinek hozzászólása, javaslata?  
Mivel több kérdés hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester szavazásra bocsájtja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 

92/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 
tartalommal a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 
2009. évi CXXII. tv. 5. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján megalkotja 
javadalmazási szabályzatát a 100 %-os tulajdonát képező Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit 
Kft. és a Medgyesegyházi Vízmű Közhasznú Nonprofit Kft. vezető tisztségviselői, 
felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 208. §-a hatálya alá eső munkavállalók 
vonatkozásában. 
Felhatalmazza a polgármestert a szabályzat aláírására és a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Felkéri az ügyvezetőket, hogy gondoskodjanak a Javadalmazási Szabályzat cégiratok között 
történő letétbe helyezéséről. 

Határidő: értelem szerint: 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Horváth László ügyvezető 
   Nadabán János ügyvezető 

 
8. napirendi pont 

 
 
Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos döntések  

            meghozatala.   
 
Ruck Márton polgármester: Az előterjesztést jegyző asszony készítette, kérdezném, 
szeretné-e kiegészíteni?  

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Igen, a kiegészítésben megtalálható két határozati 
javaslatot el kell fogadni ahhoz, hogy térítésmentesen megkaphassuk a leendő nagybani 
piachoz a területet. Ez egy hosszabb távú szerződés lenne, megalapozná a jövő évi piac helyét 
is. Eredetileg úgy volt, hogy a Medvíz Kft. bérli a helyet a Paprikakert Tész Kft-től, azonban 
van ennél előnyösebb megoldás is.  
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Vásárolnia kell egy 10 000 Ft névértékű üzletrészt, így nem kell bérleti díjat fizetni, 
térítésmentesen használatba kaphatja a területet. Ehhez viszont a képviselő-testületnek mint 
alapítónak hozzájárulását kell adnia. A következő határozat arról szól, ahhoz, hogy a Medvíz 
Kft. ezen a telephelyen a költségeket el tudja számolni, le tudja írni a gazdálkodása során, 
alapító okirat módosítása szükséges, hogy a telephelyei közt szerepeljen az ingatlan. Hozzá 
kell járulni, hogy új telephelyként megjelenjen a 0122/52. hrsz-ú ingatlan.   
 
Dr. Várszegi Tamás alpolgármester: A helyrajzi szám a leendő piac helye? És a tulajdonos 
beleegyezik?  
 
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Igen, azonban a 10 000 Ft-os résszel tulajdonos is 
lesz a Medvíz Kft.   
 
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. A gazdasági társaságok esetében el kell készíteni a mérlegbeszámolót a 
2012-es évről. A könyvvizsgáló által és a felügyelő bizottság által is elfogadásra került. A 
Medvíz Kft. nyereséges volt a tavalyi évben. Az ügyvezető igazgató egy beszámolót is 
készített, mely jegyzőkönyv az előterjesztés mellékleteként megtalálható. A következő döntés 
is egyezik a felügyelő bizottság döntésével, hogy a nyereséget el kell helyezni az 
eredménytartalékban. Az ügyvezető tevékenységét az előző év alapján kell értékelni. Úgy 
döntött a képviselő-testület a tavalyi évben, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén milyen 
nagyságrendben jutalmazhatja az ügyvezető urat. Ezek a feltételek a felügyelő bizottság 
szerint is teljesültek. Ennek alapján kéthavi bérnek megfelelő összegű jutalmat engedélyez 
kifizetni a felügyelő bizottság és a pénzügyi bizottság is az igazgató úr részére. A 2013-as évi 
prémium feltétel kiírás ugyancsak a szabályzatnak megfelelően a 2013-as évi eredmények oly 
mértékben alakulnak, ebben az esetben szintén kéthavi bruttó bér kifizetését javasolja az 
ügyvezető igazgató részére. A bizottság javaslata, hogy az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot a képviselő-testület fogadja el.  

Forgó Pál: A 2013-as évi változások miatt szólnék hozzá. Ami le lett adva 2013-as évi 
tervezetnek, az rövidesen felülvizsgálatra fog szorulni. Jó, hogy ekkora összeg került az 
eredménytartalékba, hiszen nagyon sok feladat megoldásához szükséges. Félő, hogy a 
következő évben nem zárunk ilyen eredménnyel. Ha a hatóságok által előírt befizetéseket és 
emeléseket figyelembe vesszük a tervezet alapján a Medvíz Kft. negatív eredménnyel zárna. 
Ebben az évben még az ívóvíz-javító programmal kapcsolatban is feladatok lesznek.  
 
Nadabán János: Arra várok, hogy a változások hogyan fognak megvalósulni, ezután be 
fogom hozni az üzleti tervünket újra.  
 
Ruck Márton polgármester: Itt szeretném megköszönni a Kft. dolgozóinak és 
ügyvezetőjének a munkáját. A Kft. látványos munkákat végez.  
Kérdezem, hogy van-e még valakinek hozzászólása, javaslata? Mivel több kérdés hozzászólás 
nem volt, Ruck Márton polgármester szavazásra bocsájtja az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatokat.  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 

93/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a Medgyesegyházi 
Vízmű Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti jelentését és mérlegbeszámolóját, melyben az eszközök 
és források egyező végösszege 51.099 E Ft, a mérleg szerinti eredmény, nyereség 4.360 E Ft. 
elfogadja.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Ruck Márton polgármester 

   Nadabán János ügyvezető 
 

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

94/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító a 
Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. 2012. évi 4.360 E Ft nyereségét eredménytartalékba 
helyezi.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
         Nadabán János ügyvezető 

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

95/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító Nadabán János 
a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. ügyvezetője részére 2012. évre vonatkozóan kiírt 
prémiumfeladatokat teljesítettnek tekinti. Engedélyezi az ügyvezető részére színvonalas és 
eredményes munkájáért 2 havi bruttó alapbérének jutalomként történő kifizetését. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
          Nadabán János ügyvezető 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 

96/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító Nadabán János 
a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. ügyvezetője részére a Felügyelő Bizottság javaslata 
alapján a 2013. évre a határozat mellékletét képező tartalommal jutalom feladatokat határoz 
meg.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Nadabán János ügyvezető 

 

96/2013. (V.29) Kt. határozat melléklete 

 

A Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft Ügyvezető igazgatója részére 

2013. évre kitűzött prémiumfeladatok 

A Társaság tevékenységének, gazdálkodásának szakszerű irányítása, a gazdálkodás 
eredményességének biztosítása. 
A feladatok teljesítésének képviselő-testület általi elfogadása esetén maximum 2 havi bruttó 
bér fizethető ki az ügyvezető részére jutalom címén, amennyiben arra a Kft. gazdálkodása, az 
eredmény fedezetet nyújt.  

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

 
97/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 

 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító hozzájárul, hogy a 
Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. 10.000,- Ft névértékű üzletrészt szerezzen a 
Paprikakert TÉSZ Kft.-ben (5665 Pusztaottlaka, Külterület 026/134.hrsz., adószám: 
14775622-2-04, Cg. sz.: 04 09 010496) vállalkozási tevékenységének ellátása érdekében. 
 
Felhatalmazza az ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Nadabán János ügyvezető 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
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98/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 

 
Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete Medgyesegyházi Vízmű 
Nonprofit Kft alapító okiratát módosítani kívánja, további telephelyként megnevezi:  
 
a Medgyesegyháza, 0122/52 helyrajzi számú, kivett telephely megnevezésű ingatlant. 
 
Felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosításának aláírására, az ügyvezetőt pedig 
a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Nadabán János ügyvezető 
 

9.  napirendi pont 
 
 
Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos döntések meghozatala 
 
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. A KÉSZ Kft. az évet pozitív eredménnyel tudta zárni. Elég szerteágazó 
területen kellett helytállania. A felügyelő bizottság a mérleget elfogadta. A következő 
határozati javaslat a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba való elhelyezése. A KÉSZ 
Kft. feladatköre folyamatosan bővül, ezek átvezetése az alapító okiratban is meg kell 
történjen. A KÉSZ Kft. üzleti tevékenysége átalakításra került, a 2013-as évi finanszírozás 
tekintetében. Így átszámításra került a 2013-as évi üzleti terv. Az ügyvezető igazgató úr 
részére meghatározott prémium fizethető ki, a prémiumfeladatok teljesítése esetén. A feladat 
ellátási szerződés módosításra kerül. Javaslata, hogy az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatokat a képviselő-testület fogadja el. 

Farkas Gyula képviselő: A megállapodás módosításában az van, hogy a KÉSZ Kft. jogosult 
a szolgáltatás díjtételeinek meghatározására. Tehát bármikor a képviselő-testület nélkül 
dönthet a szolgáltatás árának emeléséről?  

Dr. Horváthné dr. Barta Edit: Igen, azonban minden évben be fogja hozni az üzleti tervét, 
és ott látni fogja a testület, hogy mekkora emelésre lesz szükség. Testületi döntés nem lesz 
szükséges.  
 
Forgó Pál képviselő: A KÉSZ Kft. működésével kapcsolatban megjegyeztem, hogy nagyon 
fiatal, egy fél éves tevékenysége során voltak olyan feladatai, melyek költségeit nem láthattuk 
előre. Az, hogy pozitív eredménnyel zárt, jónak mondható.  
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Ruck Márton polgármester: Kérdezem, hogy van-e még valakinek hozzászólása, javaslata? 
Nekem annyi lenne, hogy visszamennék az időben. Amikor arról beszéltünk, hogy 
létrehozzuk ezt a Kft. és megbíztuk rengeteg feladattal. A Kft. a feladatait ellátta, nem voltak 
likviditási problémái. Szeretném megköszönni a Kft. dolgozóinak és ügyvezetőjének a 2012-
es évi munkáját.  
Mivel több kérdés hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester szavazásra bocsájtja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 

99/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a Medgyesegyházi 
KÉSZ Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti jelentését és mérlegbeszámolóját, melyben az eszközök 
és források egyező végösszege 5 929 E Ft, a mérleg szerinti eredmény, nyereség 137 E Ft 
elfogadja.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Horváth László ügyvezető 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 

100/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító a 
Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. 2012. évi 137 E Ft nyereségét eredménytartalékba 
helyezi.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 

101/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a határozat mellékletét képező 
tartalommal – elfogadja a Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató 
Nonprofit Kft. alapító okirat módosítását. 

Felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosításának aláírására, az ügyvezetőt pedig 
a szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
  Horváth László ügyvezető 
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101/2013. (V.29.) Kt. határozat melléklete 

 

Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Kft. 

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK  

MÓDOSÍTÁSA 

1) Az alapító okirat 3.2 pontja az alábbi tevékenységi körökkel egészül ki: 
 
(3.2. Nem jövedelemszerzésre irányuló tevékenységek:) 
 
91.01’08 Könyvtári, levéltári tevékenység 
 
2) Az alapító okirat 3.3 pontja az alábbi tevékenységi körökkel egészül ki: 
 
(3.3. Jövedelemszerzésre irányuló tevékenységek:) 
 
61.10’08 Vezetékes távközlés 
62.01’08 Számítógépes programozás 
74.10’08 Divat-, formatervezés 
77.32’08 Építőipari gép kölcsönzése 
90.02’08 Előadói-művészetet kiegészítő tevékenység 
  
  
3) Egyebekben az alapító okirat nem változik. 
Medgyesegyháza, 2013. június 1.                               
 

Ruck Márton polgármester 
az alapító képviselője 

  

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

102/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító  

174.024.303,- Ft bevétellel 

173.936.439,- Ft költség-ráfordítással 

  87.864,- Ft mérleg szerinti eredménnyel, nyereséggel 
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  38.725.300,- Ft önkormányzati működési támogatás, és 

    4.400.000,- fejlesztési támogatás biztosításával 

elfogadja a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. 2013. évi módosított üzleti tervét. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Horváth László ügyvezető 

 

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

 

103/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító Horváth László 
a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. ügyvezetője részére a Felügyelő Bizottság javaslata 
alapján a 2013. évre a határozat mellékletét képező tartalommal jutalom feladatokat határoz 
meg.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Horváth László ügyvezető 

 

103/2013. (V.29.) Kt. határozat melléklete 

 

A Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft Ügyvezető igazgatója részére 

2013. évre kitűzött prémiumfeladatok 

A Társaság tevékenységének, gazdálkodásának szakszerű irányítása, a gazdálkodás 
eredményességének biztosítása. 
 

A feladatok teljesítésének képviselő-testület általi elfogadása esetén maximum 2 havi bruttó 
bér fizethető ki az ügyvezető részére jutalom címén, amennyiben arra a Kft. gazdálkodása, az 
eredmény fedezetet nyújt.  

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

 



35 
 
 

104/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Medgyesegyházi KÉSZ 
Nonprofit Kft.-vel kötött feladat ellátási szerződést a határozat mellékletét képező 
tartalommal módosítja. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására a szükséges intézkedések 
megtételére.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Horváth László ügyvezető 

 

104/2013. (V.29.) Kt. határozat melléklete 

 
MEGÁLLAPODÁS  

4. sz. módosítása 
 

Mely létrejött egyrészről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (képviseli: Ruck Márton 
polgármester) 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1, mint alapító önkormányzat 
(továbbiakban: Önkormányzat),  

valamint 

Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (képviseli: Horváth László ügyvezető) 5666 Medgyesegyháza, Kossuth 
tér 25. cg.:04-09-011783, adószáma: 23953538-2-04.) mint önkormányzati alapítású 
gazdasági társaság (továbbiakban: Kft.) között alulírott napon és helyen az  felek között 
létrejött 2012. május 15-én kelt megállapodás (továbbiakban Megállapodás) 4. sz. módosítása 
tárgyában:  

Előzmények: 

Az önkormányzati feladatellátás finanszírozása 2013. évben módosult, így a 
gyermekélelmezési feladatok ellátására az Önkormányzatnak és a Kft.-nek külön vállalkozási 
szerződést kell kötni, meghatározva benne a szolgáltatás tartalmát, ellenértékét. 

A képviselő-testület 64/2013. (III.26.) Kt. döntése értelmében a tulajdonába kerülő szélessávú 
informatikai eszközöket használatra hasznosításra átadja a Kft. részére. Fentiek alapján 
szükséges a feladat ellátási szerződés kiegészítése. 

 A képvisel testület 102/2013. (V.29.) Kt határozatában elfogadta a Kft. üzleti terv 
módosítását, melyet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.27.) 
önkormányzati rendeletén is átvezetett. Önkormányzat a Kft. támogatását az alábbiakban 
határozta meg:  
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KÉSZ Kft. működési támogatása  

- közművelődési feladatokra  15.500.000,- Ft 
- nem kötelező feladatokra  23.225.300,- Ft 

összesen:     38.725.300,- Ft, 

KÉSZ Kft. fejlesztési támogatása     4.400.000,- Ft  

1. A Megállapodás  I. Feladatellátás fejezet 10. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
 

„ Kft. a feladatellátás részletes tartalmáról az Önkormányzattal és a Gondozási Központtal 
külön vállalkozási szerződés keretében állapodik meg.” 

2. A Megállapodás  I Feladatellátás fejezet az alábbi 12. ponttal egészül ki: 
 

„12. kábel TV, internet, IP telefon szolgáltatás biztosítása: Az önkormányzat a tulajdonába, 
illetve használatába kerülő szélessávú informatikai hálózatot 2013. július 1. napjától  - külön 
leltár szerint - térítésmentesen átadja a Kft. használatába, hogy vállalkozási tevékenysége 
keretében azt hasznosítsa. A Kft. jogosult a szolgáltatás díjtételeinek meghatározására.” 

3. A Megállapodás  II. Finanszírozás fejezete a finanszírozás 2013. évi ütemezésére 
vonatkozóan  rendelkezései az alábbiak szerint módosulnak: 

 

„ Kft. az átmeneti költségvetésben 2013. január- március hónapokban havonta 9.000.000,- Ft, 
április hónapban:  6.000.000,- Ft 

május hónapban:  6.121.000,- Ft  összesen 39.121.000,- Ft támogatásban részesült. 

A finanszírozás módosítása, a gyermekélelmezésre vonatkozó vállalkozási szerződés 
megkötése, illetve az üzleti terv módosítása miatt a Kft. és az Önkormányzat köteles 
legkésőbb 2013. május 31. napjával egymással elszámolni figyelembe véve a Kft. 
működéséhez szükséges alábbi finanszírozási ütemtervet pénzmozgás nélkül, kompenzálási 
jegyzőkönyv felvétele mellett: 

Január hónapban:  4.320.414,- Ft 

Február hónapban:  4.458.126,- Ft 

Március hónapban:  5.264.680,- Ft 

Április hónapban:     862.995,- Ft 

Május hónapban:  1.021.000,- Ft 

Az elszámolást követően a Kft. éves támogatása az alábbiak szerint változik: 
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Június hónapban:  6.400.000,- Ft  

Július hónapban:  2.500.000,- Ft 

Augusztus hónapban:  4.500.000,- Ft 

Szeptember hónapban: 4.286.000,- Ft 

Október hónapban:  2.000.000,- Ft 

November hónapban:  3.800.000,- Ft 

December hónapban:  3.712.085,- Ft” 

4. Jelen megállapodás módosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 
rendelkezései az irányadók. 

 

5. Az eredeti Megállapodás jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
fennmaradnak. 

 

Szerződő Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és 
értelmezés után saját kezűleg és jóváhagyólag aláírják. 

Medgyesegyháza, 2013. május 29. 

………………………………………..  ………………………………………… 

       Önkormányzat képviseletében          Kft. képviseletében 
            Ruck Márton polgármester                           Horváth László ügyvezető 
 

10. napirendi pont 
 

Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda Alapító Okirat módosítása 

Ruck Márton polgármester: Az előterjesztés jegyző asszony készítette, kérdezem, van-e 
szóbeli kiegészíteni valója?  
 
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Nincs.  
 
Ruck Márton polgármester: Pénzügyi  Bizottság  és  a  Szociális  Bizottság  is  tárgyalta  a  
napirendet. Megkérném Farkas Gyula elnök urat, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.   
 
Farkas Gyula képviselő: A Medgyesegyháza-Medgyesbodzás-Pusztaottlaka közös 
intézményfenntartó társulás fenntartás 2013. június 30-al megszűnik, ezért szükséges az 
alapító okirat módosítása. Medgyesbodzás kinyilvánította, hogy saját maga kívánja tovább 
működtetni az óvodáját. A bizottság javasolja elfogadni a testületnek.  



38 
 
 

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.  

Ruck Márton polgármester: Kérdezem, hogy van-e még valakinek hozzászólása, javaslata?  
Mivel több kérdés hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester szavazásra bocsájtja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 

105/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Varázserdő 
Óvoda  alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

Módosítás oka:  

A képviselő-testület 62/2013. (III.26.) Kt. határozatában Pusztaottlaka Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 30/2013. (IV.4.) Kt határozatában Medgyesbodzás 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2013 ( III.5.) Kt. határozatával döntött 
arról, hogy a Medgyesegyháza-Pusztaottlaka-Medgyesbodzás Alapfokú Közoktatási 
Intézménnyfenntartó Társulást 2013. június 30. napjával közös megegyezéssel megszünteti. 

A Társulás fenntartásában működik a 2013. január 1. napjától hatályos módosító okirat szerint 
a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda melynek okirat módosítása is szükségessé válik. 

A közfeladat jövőbeni ellátása: 

Medgyesbodzás település kinyilvánította, hogy az intézmény Medgyesbodzási telephelyét az 
önkormányzat szeretné önállóan működtetni és fenntartani, a feladatellátást a jövőben 
önállóan kívánja ellátni egy új költségvetési szerv alapításával. Az átszervezést a 
költségvetési szervből történő kiválással kívánja megvalósítani, így az új költségvetési 
szervnek jogelődje lenne a társulás által fenntartott Varázserdő Óvoda intézmény. A 
Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda a kiváló telephely tekintetében 2013. június 30. napjáig 
vállalhat kötelezettséget. 

Az érintett dolgozók munkáltatói jogutódlással átkerülnének az új intézménybe, 
jogviszonyukban jelenlegihez képest változás nem történne, csak a munkáltató személye 
változna. 

Pusztaottlaka Község Önkormányzata a kötelező önkormányzati feladatot, az óvodai nevelést 
Medgyesegyháza várossal kötött feladat-ellátási szerződés keretében kívánja ellátni a 
Varázserdő Óvoda intézményen keresztül. 
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Medgyesegyháza Város Önkormányzata kinyilvánította, hogy a medgyesbodzási telephely 
kiválásával egyidőben az intézmény fenntartói jogát jogutódlással át kívánja venni és az 
intézményben továbbra is ellátja a pusztaottlakai gyermekek óvodai nevelését. 

Alapító okirat 2.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

2. Az intézmény székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Hősök u. 2 

Telephelye: Medgyesegyháza, Bánkút, Kossuth u. 12. 

Alapító okirat 7.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

7. Az intézmény működtetője: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. sz. 

Alapító okirat 10.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

10. Az intézmény működési területe, működési köre: 

 Medgyesegyháza, Pusztaottlaka, közigazgatási területe 

Alapító okirat 11.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

11. Felvételi körzete: 

Medgyesegyháza, Pusztaottlaka közigazgatási területe. 

Szabad férőhely esetén más településről is fogadhat gyermeket. 

Alapító okirat 16.) pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

Alaptevékenységek: 

Ellátja a 3 éves kortól a tankötelezettség teljesítéséig a gyermekek óvodai nevelését, a 
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését, az iskolai előkészítést, és az óvodai 
étkeztetést. 

Alapító okirat 18.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

18. Intézmény befogadóképessége: 

Óvodai nevelés  

    Medgyesegyházán    150 fő 

ebből: Hősök u. 2                    125 fő 

            Bánkút, Kossuth u. 12.   25 fő 
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           Alapító okirat 20.1) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

20.1 Ingatlanok: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat tulajdonában lévő, az önkormányzat 
törzsvagyoni körébe sorolt Medgyesegyháza belterület, Hősök u. 2. Medgyesegyháza-
Bánkút, Kossuth. u. 12.; 

Alapító okirat 22.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

22. Az intézményvezető kinevezésének rendje: 

Az intézmény vezetője határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyba történő 
kinevezése Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  kizárólagos 
kinevezési jogkörébe tartozik.  

Az intézmény vezetője magasabb vezetői beosztással történő öt év időtartamra szóló 
megbízatása nyilvános pályázat útján Medgyesegyháza  Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének át nem ruházható hatáskörébe tartozik. Az intézményvezető 
felett az egyéb munkáltatói jogokat a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 
polgármestere gyakorolja.  

A pályáztatás és foglakoztatás tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló  
1992.évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet  a 
közalkalmazottakról szóló  1992.évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási 
intézményekben előírásai az irányadóak. 

Alapító okirat 24.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

24. Az alapító okirat hatályossága: 

Jelen alapító okiratot módosító okirat 2013. július 1. napján lép hatályba. 

 Az alapító okirat módosítást Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete 105/2013. (V.29.) Kt. határozatával fogadta el.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított, és a módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző    
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11. napirendi pont 
 

Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda további működése 

Ruck Márton polgármester: Az előterjesztés jegyző asszony készítette, kérdezem, van-e 
szóbeli kiegészíteni valója?  
 
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Nincs.  
 
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: Medgyesbodzás önálló 
intézményként fogja megoldani az óvoda kérdését. A közoktatási intézményfenntartó társulás 
megszűnik, helyette Medgyesegyháza város lép, mint intézményfenntartó a Varázserdő 
Óvoda fenntartójaként. Most el kell döntenünk, mekkora létszámot határozunk meg az 
óvodavezető részére. Pusztaottlaka tekintetében mindenféleképp vállaljuk az ottani gyerekek 
ellátását, ehhez egy ellátási szerződést kell kötnünk.  
Megvizsgálták az óvodai udvari játékokat, melyek nem felelnek meg az előírásoknak. Az 
eszközök nem szabályosak, állagukat tekintve sem felelnek meg. Cseréjükre már 600 000 Ft-
ot különítettünk el, ez nem elegendő, a különbözet biztosítását kéri az óvoda. A Szülői 
Munkaközösség jóvoltából benti fejlesztő játékok vásárlása is megtörténik. A pénzügyi 
bizottság tárgyalta az előterjesztést. Javaslata, hogy az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot a képviselő-testület fogadja el.  
Ruck Márton polgármester: Kérdezem, hogy van-e még valakinek hozzászólása, javaslata?  
Mivel több kérdés hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester szavazásra bocsájtja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 

106/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Varázserdő 
Óvoda státuszainak számát az alábbiak szerint határozza meg. 

2013. július 1. napjától 22 fő 
2013. szeptember 1. napjától 24 fő. 
 
Felkéri az intézményvezetőt a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére és a jegyzőt 
fentiek költségvetésen történő átvezetésére. 

Határidő: értelem szerint: 
Felelős: Varga Jánosné intézményvezető 
   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
   Krucsai Mariann pü. vezető 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 

107/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 
megállapodás szerinti tartalommal a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda intézményen 
keresztül vállalja ellátni Pusztaottlaka Község Önkormányzatának óvodai nevelési kötelező 
feladatát. 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: értelem szerint: 
Felelős: Ruck Márton polgármester 

 
107/2013. (V.29) Kt. határozat melléklete 

 
 

 
Feladatellátási szerződés  

óvodai nevelési feladatok ellátására  

 
Jelen megállapodás létrejött 
egyrészről a Pusztaottlaka Község Önkormányzata (székhelye: 5665 Pusztaottlaka, 
Felszabadulás u.10. képviseli: Simonka György polgármester) mint megbízó (a továbbiakban: 
Megbízó), 
 
másrészről Medgyesegyháza Város Önkormányzata (székhelye: 5666 Medgyesegyháza 
Kossuth tér 1. képviseli: Ruck Márton polgármester) mint megbízott (a továbbiakban: 
Megbízott) között az alábbiak szerint: 
 

1. Megbízó a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott óvodai ellátás, mint kötelező 
önkormányzati feladatok ellátásával megbízza Megbízottat. 

 
2. Megbízott az 1. pontban meghatározott feladatot Medgyesegyháza és Pusztaottlaka  

települések közigazgatási területén látja el.  
 
3. Megbízott a feladatellátást a fenntartásában lévő Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda 

költségvetési intézményén keresztül látja el, az az intézmény székhelyén, 5666 
Medgyesegyháza, Hősök u. 2. szám alatt. 

 
4. Megbízott a szerződésben rögzített feladatok ellátásához szükséges alapító okirat 

módosítást elvégzi. 
 
5. Felek a szerződés 1. pontjában meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatban 

felmerülő költségek viseléséről az alábbiak szerint állapodnak meg: 
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A feladatellátás finanszírozását az intézményt fenntartó önkormányzat, Megbízott 
igényli meg. Megbízott határozza meg az intézmény éves költségvetését, mint 
fenntartó. Az intézmény költségvetését elfogadás előtt véleményezésre meg kell 
küldeni a Megbízó önkormányzat polgármesterének. Az intézmény működéséhez 
szükséges állami finanszírozáson felüli többlet kiadásokat (nem beruházási, felújítási 
jellegű) Megbízó és Megbízott közösen kötelesek viselni az intézményi ellátásban 
részesülő gyermekek állandó lakóhelye szerinti arányban. 

 
6. A feladat finanszírozás igénylése, valamint az azzal való elszámolás Megbízott 

feladata. 
 

7. Megbízó az önkormányzati támogatás összegét negyedévente negyedévet követő hó 5. 
napjáig utalja át Megbízott 11733137-15344083 számú számlájára. Megbízó az utolsó 
negyedév támogatás összegét tárgyév december 22-ig utalja a Megbízott számlájára. 

 
8. Megbízó az intézményt szakmai szempontból ellenőrizheti, melyet közoktatási 

szakértő igénybevételével végez. 
 

9. Megbízott köteles a Megbízó által lefolytatott ellenőrzésekhez szükséges 
dokumentumokat átadni, illetve az ellenőrzést segíteni. 

 
10. A feladatellátáshoz szükséges személyi feltételeket a jogszabályok betartásával 

Megbízott biztosítja. A munkáltatói jogok gyakorlását jelen megállapodás nem érinti. 
 

11. A feladatellátáshoz szükséges helyiségeket és tárgyi eszközöket Megbízott biztosítja.  
 

12. Megbízó vállalja a pusztaottlakai gyermekek busszal történő elszállítását a 
feladatellátás helyszínére. Amennyiben erre a célra az intézmény állami finanszírozást 
igényelhet, annak összege az óvodabusz szolgáltatásra vonatkozó külön megállapodás 
alapján a Megbízót illeti meg. 

 
13. Megbízott köteles minden év február 28-ig az előző költségvetési évről a Megbízó felé 

szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni. A pénzügyi elszámolásnál csak a tárgyév 
január 1. - december 31. közötti teljesítések és kifizetések vehetőek figyelembe. 

 
14. A Megbízott köteles az intézmény alapító okiratának módosítása esetén  a módosítás 

egy példányának megküldésével annak keltétől számított 15 napon belül írásban 
tájékoztatni a Megbízót. 

 
15. Jelen szerződés 2013. július 1-jei hatállyal határozatlan időtartamra jön létre.  
 
16. A szerződést felmondani mindkét fél részéről kizárólag a nevelési év/tanítási év 

végével, legkorábban július- augusztus hónapokra lehet. A felmondási szándékot 
március 31. napjáig írásban kell a másik féllel közölni.   

 
17. Felek jelen szerződés értelmezésével, illetve teljesítésével kapcsolatos jogvitáikat a 

Battonyai Városi Bíróság illetékességi körébe utalják.  
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18. A felmondás és a bírósági eljárás kezdeményezését megelőzően legalább 8 nappal a 
felek kötelesek a vitás kérdésekre vonatkozóan álláspontjukat egyeztetni, amelyről 
jegyzőkönyv készül.  

 
19. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Mötv., a NKt. a Ptk., valamint a 

vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.  
 

Felek kijelentik, hogy a szerződés szövegét elolvasták, megértették és mint akaratukkal 
mindenben egyezőt Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2013. 
(V…) Kt. határozat, valamint Medgyesegyhzi Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2013. (V…) Kt. határozat alapján  alulírott helyen és napon cégszerűen aláírták.  
 
 
Pusztaottlaka, 2013. május …   Medgyesegyháza, 2013. május .. 
 
 

___________________________ _________________________ 
Simonka György polgármester Ruck Márton polgármester 

  
Megbízó képviseletében Megbízott képviseletében 

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

108/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Varázserdő 
Óvoda intézmény részére a 2013. évi költségvetés tartalék kerete terhére 1.257 E Ft 
többletforrást biztosít az óvoda udvaron lévő játszótéri eszközök felújításához. 

Felkéri a jegyzőt a támogatás költségvetési rendeleten történő átvezetésére 

Határidő: értelem szerint: 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
              Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
   Krucsai Mariann pü. vezető 
 

12. napirendi pont 
 

A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda nyári nyitva tartása 

Ruck Márton polgármester: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet. Megkérném az 
elnök urat, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.  



45 
 
 

Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság tárgyalta 
az előterjesztést. Forgó Pál képviselő úr véleménye, hogy a gyermekek óvodában való 
elhelyezése nagyon fontos, inkább ott találjuk meg őket, mint esetleg máshol, valamint a 
szülőknek is nagy segítség lenne. Felmérésre került, hogy hány gyermek venné igénybe az 
óvodai ellátást, ez elég nagy létszám. Azonban van kötelező karbantartás, melyet el kell 
végezni, valamint az óvodapedagógusok részére is ki kell adni a szabadságot. Ezeket 
kalkulálva azt tartalmazza az előterjesztés, hogy a bánkúti telephely július 1-től augusztus 31-
ig, a medgyesegyházi telephely augusztus 5-től 23-ig tartana zárva. Amennyiben Bánkúton a 
zárva tartás ideje alatt a gyerekek számára étkeztetést szeretnének kérni, az étel kiszállításra 
kerül.  

Forgó Pál képviselő: Azt is el kell mondani, hogy ha a bánkúti gyermekek igénylik az 
étkeztetést, akkor az kiszállításra kerül. A bánkúti óvoda zárva tartásának ideje alatt az 
önkormányzat a saját járművével a medgyesegyházi óvodába beszállítja a gyermekeket. Erről 
hozunk határozatot?  

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Nem, erről kell határozatot hozni a testületnek. Ezt 
saját hatáskörben oldja meg az intézményvezető, ő gondoskodik a gyerekek beszállításáról.  

Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Javaslata, hogy az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a képviselő-testület fogadja el.   

Ruck Márton polgármester: Kérdezem, hogy van-e még valakinek hozzászólása, javaslata?  
Mivel több kérdés hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester szavazásra bocsájtja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 

109/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Varázserdő 
Óvoda nyári nyitva tartását az alábbiak szerint engedélyezi:  

Az óvoda zárva tart:  

Medgyesegyháza, Hősök u. 2.  2013. augusztus 5-23-ig 
Bánkút, Kossuth u. 12.   2013. július 1- augusztus 30.  
 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Jánosné intézményvezető 
    Ruck Márton polgármester 
 
18:30 Ruck Márton polgármester úr 5 perc szünetet rendel el.  
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13. napirendi pont 
 

Beszerzési szabályzat 

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. Jogszabály írja elő, hogy rendelkeznünk kell ezzel a szabályzattal. Az 1 
millió Ft-ot elérő beszerzésekre vonatkozik. Az elbírálások köre került meghatározásra. 
Javaslata, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a képviselő-testület fogadja 
el.  

Ruck Márton polgármester: Kérdezem, hogy van-e még valakinek hozzászólása, javaslata?  
Mivel több kérdés hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester szavazásra bocsájtja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 

110/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 
tartalommal elfogadja Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának és az önkormányzat 
fenntartásában működő intézmények beszerzési rendjéről szóló beszerzési szabályzatát. 

Határidő: értelem szerint: 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
  valamennyi intézményvezető 
 

110/2013. (V.29.) Kt. határozat melléklete 
 

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának és az önkormányzat fenntartásában 

működő intézmények beszerzési rendjéről 
 
 

Amennyiben sem a beszerzés egyedi, sem a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 
alapján egybeszámított becsült érték nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, úgy a jelen 
szabályzatban foglaltak szerint kell eljárni. 
1. A Beszerzési Szabályzat célja:  
A Szabályzat célja az önkormányzat és az önkormányzat fenntartásában működő intézmények 
közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseinek gazdaságos megvalósítása, a vállalkozói 
verseny tisztaságának biztosítása, közpénzek hatékony és átlátható felhasználása,  
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2. A Szabályzat hatálya: 
Az önkormányzat és az önkormányzat fenntartásában működő intézmények, mint 
ajánlatkérők (a továbbiakban: ajánlatkérők) nettó 1.000.000 Ft-ot elérő (nagy értékű), de a 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű beszerzéseire terjed ki.  
A szabályzat hatálya nem terjed ki: 

-   a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény továbbiakban: Kbt.) hatálya alá 
tartozó, valamint  

- arra a beszerzésre, amelynek becsült értéke a nettó 1.000.000,- Ft-ot nem haladja meg,  
- kizárólagos joggal érintet (pl.: szerzői jog.) , vagy művészeti jellegű (Pl.: alkotó, 

előadó művészeti) beszerzésekre, 
-  katasztrófa okozta károk elhárítása érdekében szükségessé váló, azonnali 

beszerzésekre, valamint a rendkívüli sürgősséggel indokolttá váló (pl.: hibaelhárítás) 
azonnali beszerzésekre.  

3. A beszerzés tárgya: 
A beszerzés tárgya lehet árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése 
(továbbiakban együttesen: beszerzések). 
4. Eljárási szabályok: 
A szabályzat hatálya alá tartozó beszerzéseknél az ajánlatkérő köteles a közpénzek hatékony 
és átlátható felhasználását megvalósítani, a legkedvezőbb feltételekkel történő beszerzés 
érdekében a szerződés vagy megrendelés előtt ajánlatokat bekérni. 
A beszerzés történhet ajánlati felhívás közzétételével, vagy meghívással. 
Meghívás esetén az eljárás során meghívandók száma nem lehet kevesebb, mint három. 
 
Az ajánlati felhívás megküldése:  
A beszerzési eljárás során valamennyi ajánlattevő számára – az egyenlő esély biztosítása 
érdekében – az ajánlat megtételéhez szükséges valamennyi információt a megrendelő köteles 
a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett megadni.  
A megrendelő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az ajánlati felhívásban 
meghatározott feltételeket. A módosított feltételekről az ajánlattételi határidő lejártáig új 
ajánlati felhívást kell egyidejűleg valamennyi ajánlattevőnek küldeni.  
A megrendelő az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja az ajánlati felhívást. Erről a 
megrendelőnek valamennyi ajánlattevőt haladéktalanul értesítenie kell. 
Az ajánlatok elbírálása  
Az ajánlatok elbírálásáráról 
a)  az Önkormányzat esetében a Polgármester 
b)  a Hivatal esetében a Jegyző 
c)  Intézmények esetében az Intézményvezető jogosult dönteni. 
  
Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban, illetve a dokumentációban meghatározott feltételeknek 
megfelelő ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján bírálja el.  
Az ajánlatok elbírálása tárgyában hozott döntésről az érintetteket a döntést követő 5 
munkanapon belül értesíteni kell. 
Ajánlatkérő köteles az ajánlatkérést, az ajánlato(ka)t, a nyertes ajánlat kiválasztásának 
indoklását és az ajánlattevő(k)nek a versenyeztetés eredményéről szóló tájékoztatást a 
vonatkozó iratkezelési szabályok szerint kezelni és megőrizni. 
5. Összeférhetetlenség 
A beszerzések előkészítésében és az ajánlatok elbírálásában részt vevő személy, illetőleg 
szakértő  
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a) nem lehet az ajánlattevő, illetve ajánlattevőnek, vagy az ajánlattevő  
képviselőjének hozzátartozója, vagy közeli rokona [Ptk. 685. § b) pont]; 
b) nem állhat az ajánlattevővel munkaviszonyban, vagy egyéb szerződéses  
jogviszonyban; 
c) nem lehet az ajánlattevő tulajdonosa, vagy résztulajdonosa. 

 
A beszerzések előkészítésében és az elbírálásban részt vevő, a vele szemben fennálló 
összeférhetetlenségi okot köteles haladéktalanul bejelenteni. 
 
Jelen szabályzat 2013. június 1. napján lép hatályba. 
 
                         Ruck Márton     Dr. Horváthné dr. Barta Edit 
                          polgármester                                       jegyző 
 
 

14. napirendi pont 
 

Költségvetési rendelet 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 2013-as költségvetés 
elfogadása óta több olyan döntés született, melyek átvezetése szükséges a rendeletünkben is. 
A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést. Javaslata, hogy az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot valamint rendelet tervezetet a képviselő-testület fogadja el.  

Ruck Márton polgármester: Kérdezem, hogy van-e még valakinek hozzászólása, javaslata?  
Mivel több kérdés hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester szavazásra bocsájtja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 

111/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi 75.852.343,- Forint 
módosított pénzmaradvány felhasználását az alábbiak szerint fogadja el: 

 
2012. évi pénzmaradvány felhasználása 

 
Felhasználási kötöttséggel járó pénzmaradvány 
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adatok Ft-ban 

Megnevezés Összeg 

Védőnői szolgálat MEP finanszírozás maradványának visszahelyezése 1.710.231,- 

Támogató szolgálat, finanszírozás visszafizetési kötelezettsége 731.842,- 

Nem lakóingatlan bérbeadás felújítási munkálatai 2.500.000,- 

DAOP-3.1.1/D/2010-0007 Pályázata támogatás visszafizetési 
kötelezettsége 

11.007.000,- 

Kamerarendszer támogatáson felüli kiadásai  3.031.000,- 

Előző évek normatíva visszafizetési kötelezettsége  8.776.000,- 

Egyéb közfoglalkoztatás támogatás feletti kiadásai 8.099.000,- 

Közös Önkormányzati hivatal pénzmaradványa 2.153.910,- 

Általános Iskola előző évi függő kiadásai miatti pénzmaradvány 
(építményüzemeltetés) 

89.264,- 

KÉSZ Nonprofit Kft nem kötelező feladatainak támogatása 16.474.096,- 

KÉSZ Nonprofit Kft kötelező feladatainak támogatása 5.000.000,- 

Tüzifa támogatás előző évi fel nem használ kiadásokra 1.280.000,- 

Általános Iskola építményüzemeltetés dologi kiadásai 15.000.000,- 

Pénzmaradvány összesen 75.852.343,- 

 

Szabad pénzmaradvány 

              adatok Ft-ban 

Megnevezés Összeg 

Szabad pénzmaradvány 0 

Pénzmaradvány összesen 0 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Krucsai Mariann pü. vezető 
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Ruck Márton polgármester: Ruck Márton polgármester szavazásra bocsájtja az 
előterjesztésben szereplő rendelet tervezetet.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

Képviselő-testületének 

10/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 

A rendelet szövege és melléklete megegyezik az előterjesztéssel. 

 

15. napirendi pont 
 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 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: Az SzMSz módosítására egy 
törvényességi észrevétel miatt van szükség. A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést. 
Javaslata, hogy az előterjesztésben szereplő rendelet terveztet a képviselő-testület fogadja el.  

Ruck Márton polgármester: Kérdezem, hogy van-e még valakinek hozzászólása, javaslata?  
Mivel több kérdés hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester szavazásra bocsájtja az 
előterjesztésben szereplő rendelet tervezetet.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete 
  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

5/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Medgyesegyháza Városi Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ( továbbiakban: új Ötv.) 143. § (4) 
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 
pontjában, valamint az új Ötv. 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:  

1. §. 
 

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Medgyesegyháza Városi 
Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 5/2012.(III.28.) önkormányzati rendelet  

a) 4. §. (1) bekezdése, 
b) 24. §. (6) bekezdése, 
c) 35. §. (2) bekezdése. 

2. § 

Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát 
veszti. 

Medgyesegyháza, 2013. május 29. 

 

Ruck Márton       Dr. Horváthné dr. Barta Edit 

polgármester               jegyző 

Záradék: A rendelet kihirdetése 2013. május 30-án megtörtént. 
 
Medgyesegyháza, 2013. május 30. 
 
 
 

Dr. Horváthné dr. Barta Edit 
jegyző 

 

16. napirendi pont 
 

KEOP-2012-4.10.0/A, „KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal” pályázatokhoz szükséges döntések meghozatala 

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. Polgármester úr a tájékoztatójában említette, hogy a napelemes rendszer 
kiépítéséhez hiánypótlás történt, az összegek átszámításra kerültek, ehhez kell illeszkednie a 
testületi határozatainknak is. Ezen kívül a döntések elbírálásával kapcsolatban felgyorsultak a 
folyamatok, ezért van szükség felhatalmazni a polgármester urat az előszerződések 
megkötésére. Javaslata, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a képviselő-
testület fogadja el.   

Ruck Márton polgármester: Kérdezem, hogy van-e még valakinek hozzászólása, javaslata?  
Mivel több kérdés hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester szavazásra bocsájtja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 

112/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-
4.10.0/A, „KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal” című pályázati konstrukció keretében pályázatot nyújt be. 
 
1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe:  

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. (Művelődési Ház) 
2. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma:  

526/1 hrsz.  
3. A Projekt megnevezése: Medgyesegyháza városban a Művelődési Ház villamosenergia-

igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal, KEOP-4.10.0-A-12-2013-0443 
4. A pályázati konstrukció száma: KEOP-2012-4.10.0/A 
5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 16 799 415 Ft 
6. A tervezett beruházás elismerhető bekerülési költsége: 16 799 415 Ft 
7. Az önkormányzati saját erő összege: 2 519 912 Ft (15%) 
8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 14 279 503 Ft (85%) 
 
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott 
támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét - fejlesztési hitel 
igénybevételével - a 2013. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az el nem számolható egyéb 
költségekre 110.000 forintot biztosít a 2013. évi költségvetésében. 
 
Egyben a képviselő-testület a 30/2013. (II.19.) Kt. számú határozatát visszavonja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Ruck Márton polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Felelős:  Ruck Márton polgármester 
  Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: Azonnal 
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113/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-
4.10.0/A, „KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal” című pályázati konstrukció keretében pályázatot nyújt be. 
 

1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe, helyrajzi száma: 
Luther utcai Iskola: 5666 Medgyesegyháza, Luther utca 7., Hrsz.: 126 

2. A Projekt megnevezése: 
Medgyesegyháza városában az Iskola villamosenergia-igényének kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal, KEOP-4.10.0/A/12-2013-0116 

3. A pályázati konstrukció száma és címe: 
KEOP-2012-4.10.0/A, Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal 

4. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 
16 096 297 Ft. Bruttó 

5. A tervezett beruházás elismerhető bekerülési költsége:  
16 096 297 Ft. Bruttó 

6. Az önkormányzati saját erő összege: 
2 414 445 Ft. Bruttó 

7. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 
13 681 852 Ft. Bruttó 

 
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott 
támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét - fejlesztési hitel 
igénybevételével - a 2013. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az el nem számolható egyéb 
költségekre 110.000 forintot biztosít a 2013. évi költségvetésében. 
 
Egyben a képviselő-testület a 31/2013. (II.19.) Kt. számú határozatát visszavonja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Ruck Márton polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Felelős:  Ruck Márton polgármester 
  Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: Azonnal 
 
 

114/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 
 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-
4.10.0/A, „KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal” című pályázati konstrukció keretében pályázatot nyújt be. 
 

1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe, helyrajzi száma: 
Medgyesegyháza Városi Uszoda: 5666 Medgyesegyháza, Luther utca 7., Hrsz.: 126 
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2. A Projekt megnevezése: 
Medgyesegyháza városában az Uszoda villamosenergia-igényének kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal, KEOP-4.10.0/A/12-2013-0174 

3. A pályázati konstrukció száma és címe: 
KEOP-2012-4.10.0/A, Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal 

4. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 
54 888 207 Ft. Bruttó 

5. A tervezett beruházás elismerhető bekerülési költsége:  
54 888 207 Ft. Bruttó 

6. Az önkormányzati saját erő összege: 
8 233 231 Ft. Bruttó 

7. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 
46 654 976 Ft. Bruttó 

 
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott 
támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét - fejlesztési hitel 
igénybevételével - a 2013. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az el nem számolható egyéb 
költségekre 280.000 forintot biztosít a 2013. évi költségvetésében. 
 
Egyben a képviselő-testület a 32/2013. (II.19.) Kt. számú határozatát visszavonja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Ruck Márton polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Felelős:  Ruck Márton polgármester 
  Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: Azonnal 
 
 

115/2013. (V. 29.) Kt. határozat:  
 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
arra, hogy a KEOP-5.5.0/A pályázat kapcsán a pályázat pénzügyi keretein belül a támogatási 
szerződést megkötése előtt feltételes szerződéseket kössön a projektekhez kapcsolódó 
tevékenységek ellátására (közbeszerzési feladatok ellátása, műszaki ellenőrzés, tájékoztatás és 
nyilvánosság, záró auditjelentés elkészítése, projektmenedzsment stb.) a Képviselő-testület 
utólagos tájékoztatása mellett. 
 
Felelős:  Ruck Márton polgármester 
  Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő:  Azonnal 
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17. napirendi pont 
 

Elvi döntés idegenforgalmi adó bevezetése tárgyában 

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. 2011-ben beléptünk a TDM-be. Maga a szervezet pályázatot nyert arra, hogy 
a programokat kidolgozhassa. Ha az NFÜ vagy az MVH pályázatot ír ki többletpontot 
jelenthet, ha tagja vagyunk egy ilyen szervezetnek. A szervezetbe történő belépés után 
nyilatkoztunk arról, hogy az idegenforgalmi adó bevezetésre kerül Medgyesegyházán, 
valamint a beszedett adó 41 %-át átadja a TDM-nek.  Javaslata, hogy az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot a képviselő-testület fogadja el.  

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: A TDM jelezte, hogy az elviekben szót szeretné, ha 
kivennénk a határozat szövegéből. Kérném ezt eredetben törölni, valamint elírtam a rendelet 
életbe lépésének lehetséges időpontját, az helyesen 2014. január 1-je.  

Forgó Pál: Ezzel a döntéssel az elkövetkező időben sok probléma lesz. Főként, ha kimennek 
a hivatalból ellenőrizni. A román vendégmunkások sok éve vannak a településünkön. Nem 
javaslom a bevezetését, mivel nincs akkora hozadéka, mint amit visz. A vége az lesz, hogy a 
románok megint tereken és a kukoricásban fognak élni.  

Ruck Márton polgármester: Az elmúlt években ezzel a problémával nem foglalkozott senki. 
Attól, hogy nem foglalkozunk vele, magától nem fog megoldódni. A 300 Ft maximum összeg, 
az önkormányzat nem ebből kíván meggazdagodni. Megtudhatnánk, hogy hányan szállnak 
meg Medgyesegyházán. Az viszont tény, hogy feketén történik a „szállásadás”, ezt nem kell 
eltűrnünk. 2014. január 1-ig kell eldöntenünk, hogy mekkora mértékű legyen az adó. Addig 
van lehetőség a település lakóival megbeszélni. Azt tudni kell, hogy a TDM-be való 
belépésnek lesznek hozadékai, pályázatok formájában. Amikor 2014-ben megnyílnak az uniós 
források, nem akkor kell kapkodnunk. A térségben ez az egy TDM szervezet működik. 
Kérdezem, hogy van-e még valakinek hozzászólása, javaslata?  
 
Dr. Várszegi Tamás: Úgy gondolom, hogy középkori körülmények között nem lehet 
embereket elszállásolni. Legyen lehetősége fürdésre, ne az uszodába menjen. Az adó 
bevezetése a körülményeket rendezni fogja.  
 
Forgó Pál: November 30-ig kell az adó mértékében dönteni. Azok után, a helységek után, 
ahol az emberek megszállnak, nem is kérhetünk majd adót. Abban egyetértek, hogy ez nem 
állapot. Véleményem szerint legelőször a dinnyetermelőkkel kell leülni, beszélni.  
 
Ruck Márton polgármester: Úgy gondolom, hogy nem az adó tekintetében kell leülni 
beszélni, hanem arról, hogy a szálláskörülményeken kell változtatni. Ezen kívül, egy adó 
bevezetéséről nem szokás közvéleményt kutatni. A fő cél, hogy rendezett körülményeket 
szeretnénk biztosítani. Mivel több kérdés hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester 
szavazásra bocsájtja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  
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Elviekben szót kéri kivenni, módosítani 2014. január 1. dátumra.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 

116/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért Medgyesegyháza 
településen az Idegenforgalmi adó bevezetésével legkésőbb 2014. január 1. napjával. 

Felkéri a jegyzőt a helyi adórendelet felülvizsgálatára és a módosítás előkészítésére. 

Határidő: legkésőbb a 2013. novemberi testületi ülés 
Felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző  
   Ruck Márton polgármester 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
117/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az idegenforgalmi adó 
bevezetését követően a befolyt és az állami támogatással növelt adó összegének 41%-át 
vállalja átadni Jövő Építők TDM Közhasznú Egyesület részére működési támogatásként a 
desztinációval kapcsolatos turisztikai feladatok ellátása érdekében. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

 
1. számú bejelentés 

 
Forgó Pál: Valamit kellene kezdeni a fénysorompó helyzetével. Előbb –utóbb probléma lehet 
ebből. Nagyon sok esetben nem működik.  
 
Ruck Márton polgármester: Hivatalosan jelzéssel élhetünk a MÁV felé. Személyesen 
fogom felkeresni a szegedi igazgatóságot.  
 
2. számú bejelentés 

 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A  Batthyány  utca  végén  zöld  
hulladékot, komposztot tárolunk. Az utóbbi időben szembesültünk azzal, hogy szemetet vittek 
oda. Szeretnék megkérni mindenkit, hogy a helyet ne erre használja.  
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Ruck Márton polgármester: Én is hangsúlyoznám ezt a kérést. A kamerarendszer 
kiépülésével ennek a területnek a környékén is lesz kamera.   
 
Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester az ülést 19:50 
órakor lezárta. 

 
Kmf. 

 
 

Ruck Márton                 Dr. Horváthné dr. Barta Edit  
polgármester                       jegyző 
 

 
 Simonka Jánosné  

               jegyzőkönyvvezető 
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