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Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 
 
18/2013. 
 
 

Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-án 
16.00 órakor kezdődött ülésén. 
 
A testületi ülés helye: Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozóterme 
 
Jelen vannak: Ruck Márton polgármester, Forgó Pál alpolgármester, Nagy Attila, Király 
Gyöngyi, Farkas Gyula képviselők, Nadabán János Medgyesegyházi Vízmű Kft. ügyvezetője. 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  Dr.  Horváthné  dr.  Barta  Edit  jegyző,  Krucsai  Mariann  
pénzügyi vezető 
 
Igazoltan távol: Sütő Mária Márta, Kraller József képviselők.  
 
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: 
 
 

1. Gyulai Közüzemi Kft. taggyűlési döntések  
Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

2. 2014. évi belső ellenőrzési ütemterv 
Előadó: Ruck Márton polgármester 

 
3. Medgyesegyháza Város Önkormányzat ¾ éves beszámolójának elfogadása 
       Előadó: Ruck Márton polgármester 

 
 

4. Egyebek 
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1. napirendi pont 
 
Gyulai Közüzemi Kft. taggyűlési döntések  
 
Ruck Márton polgármester: Holnapi nap folyamán lesz egy taggyűlés, ahova felhatalmazás 
kell a testülettől. A Gyulai Közüzemi Kft. részünkre megküldte az ülés anyagát. Az első 
napirendi pont lesz, hozzájárulás Nadabán János felügyelő bizottsági tagságához.  
 
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Ahhoz kell a hozzájárulás, hogy a két tisztséget 
egyszerre elláthassa. Itt ügyvezető, ott felügyelő bizottsági tag.  
 
Ruck Márton polgármester: Második pont a felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása. 
Harmadik pont, az önkormányzatokkal megkötésre kerülő üzemeltetési szerződés 
jóváhagyása. Ezt a Gyulai Közüzemi Kft. minden egyes önkormányzattal külön-külön meg 
kell, hogy kössön. Sarkalatos pontjai nincsenek, azonban van öt melléklet, ezek a lényeges 
dolgok. A mellékletek közül a második és a negyedik a leglényegesebb. A bérleti, használati 
díj megállapítása, hogy a hálózatunkat mennyi bérleti díjért fogjuk adni. Jelen pillanatban a 
saját cégünknek nincs bérleti díja. A 4-es melléklet az alvállalkozói szerződés a Gyulai 
Közüzemi Kft. és a Medgyesegyházi Vízmű Kft. között. A használati díjjal kapcsolatban 
tudni kell, hogy az eddigi módszer nem fog működni. Most a saját cégünktől nem kérünk 
bérleti díjat, a nyereséget a cégnél hagytuk, ez ott tartalékba van helyezve. Ha szükség volt 
javításra, felújításra, karbantartásra, onnan lett kifizetve. A jövőben ez nem működhet. A 
tartalékot az önkormányzatnál kell képeznünk. Beruházási ütemtervet kell készíteni. A bérleti 
díjat meg fogja határozni, hogy mekkora a vagyon mértéke. A holnapi nap folyamán Forgó 
Pál alpolgármester úr fog képviselni a taggyűlésen. Jegyző asszony is megy, a jogi segítsége 
meg lesz. Nadabán János is ott lesz, ő a szakmai segítséget tudja nyújtani.  
A társasági szerződés módosítás a 4. pontja a taggyűlésnek. Lényege, hogy ne kelljen minden 
esetben a társaságnak összehívni a polgármestereket, tulajdonosokat hogy egy-egy döntés 
kapcsán összeüljenek és megszavazzák, hanem kiküldik és faxon is, írásban is meghozhatóak 
a döntések. Elküldik, határidőt adnak, azonban csak testületi felhatalmazással hozhat a 
polgármester döntést.  
 
Nagy Attila képviselő: Alapja a törvényi módosítás. A törvény mindenkire kötelező, azonban 
kritikával lehet illetni. A gondom az, hogy mind az előző, mind a jelenlegi képviselő-testület 
amíg lehetett önálló vízművet üzemeltetett, letette a voksát, hogy így szeretné üzemeltetni. Ez 
egy nagyon bonyolult dolog, nem vagyok jogász. Emlékszek elmondtad, hogy ez lesz egy 
nagyon lényeges, az üzemeltetési szerződés. Azt mondtad, ott van esélyünk az önállóságunk 
valamilyen szintű megtartására. Kérdezném, hogy milyen feltételeket tudtunk kiharcolni, 
hogy érzed, amit ebből ki lehetett hozni, azt sikerült?   
 
Ruck Márton polgármester: Ennek az egésznek az alapja az a társasági szerződés, amit már 
megkötöttünk a Gyulai Közüzemi Kft-vel, hiszen tagja lettünk a kft-nek. Nem szerettünk 
volna abba a helyzetbe kerülni, hogy semmi beleszólásunk ne legyen a dolgokba. A társasági 
szerződésbe bele tudtunk építeni garanciákat. Például a csatlakozó települések esetében 
meghozandó döntéseknél a csatlakozó településeknek több mint 50%-ának a beleegyezése 
kell, hogy bármit megváltoztasson a cég. Képződött egy olyan helyzet, hogy Gyula nem tudta 
a 150 000 fogyasztói egységet felmutatni, ezért kellettek a települések, egymásra vagyunk 
utalva. Először úgy indult, hogy egy-egy csatlakozó településnek vétó joga lett volna. Ettől 
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teljesen elzárkóztak. Abban egyeztünk meg, hogy a csatlakozó települések minimum 50 % 
plusz 1 beleegyezés kell, hogy egy döntés megszülessen.  
Az üzemeltetési szerződés egy keret. A mellékletekben lesz majd a lényeg. Egyrészt a bérleti 
díj, másrészt, hogy a Gyulai Közüzemi Kft. milyen feladatokkal fogja ellátni az 
alvállalkozóját, a mi cégünket. Az előterjesztésben úgy szerepel, hogy akkor írhatom majd alá 
az üzemeltetési szerződést, ha látjuk a mellékleteket. Előtte még vagyonleltárt kell készíteni. 
Mielőtt aláírásra kerülne, a mellékletek testület általi jóváhagyása szükséges. Ez nem az az 
önállóság, ami jelenleg van, de úgy gondolom a lehető legtöbbet ki tudtuk hozni. Az 
üzemeltetésnek az itteni feladatait a saját cégünk fogja a továbbiakban is ellátni. A Gyulai 
Közüzemi Kft-nek egy közbeszerzési eljárást kell lebonyolítani az alvállalkozók tekintetében.  
 
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Ezek a határozatok a taggyűlési döntésről szólnak. 
Ahhoz, hogy a Daróczi úr aláírhassa a településekkel a megállapodást. Azt választották, hogy 
elkészítettek egy üzemeltetési szerződés vázat, ami minden település vonatkozásában azonos. 
A törvényi dolgok miatt nem lehet más. Minden településnek más lesz a melléklete. Tehát a 
törvényi dolog jóváhagyása megtörténik. A mellékletek vonatkozásában testületi döntés 
születik, utána kerül aláírásra a mellékletek elfogadása. Tehát alpolgármester úr, amikor 
felemeli a kezét a taggyűlésen, akkor az erről fog szólni, hogy Daróczi úr anélkül, hogy 
visszavinné a taggyűlés elé ezt a szerződést, aláírhatja. A taggyűlés már nem kíváncsi arra, 
hogy az egyedi mellékletekben mi lesz. A lényeg a nagy megállapodásban van, a törvényi 
dolog. Látni fogjuk milyen vagyonelemeket adunk át, azt fel kell értékeltessük. Nadabán úrral 
már egyeztettünk, hogy vannak olyan vagyonelemek melyek a kft. tulajdonában vannak, 
azokat át kell adnia az önkormányzatnak. A számlázást a Gyulai Közüzemi Kft. végzi. A napi 
üzemeltetéshez a személyzet biztosítását majd az alvállalkozóra fogja bízni. Ezeken a 
pontokon kell minden településnek végigmenni, mi az amit tud vállalni. Vannak olyan 
kötelező dolgok, mint például a hátralékok kezelése, azt mondták, a Gyulai Közüzemi Kft. 
jogásza fogja minden település vonatkozásában kezelni. Tehát még hátra van a legfontosabb 
rész, a részletkérdések, ami a konkrét működtetést fogja tartalmazni.   
 
Ruck Márton polgármester: Tehát a társasági szerződés egy keretet ad meg, a lehetőségét, 
hogy tudjunk majd tárgyalni.  
 
Nagy Attila képviselő: Előreláthatólag tudjuk-e, hogy a vízdíjra és szennyvízdíjra milyen 
hatással lesznek ezek a változások?  
 
Ruck Márton polgármester: Még nem tudjuk. Most is képeztünk egy tartalékot a 
vízdíjakban. Nem tudjuk azt, hogy a tulajdonunkban lévő vagyonnak mekkora az értéke. 
Vannak olyan elemek még, amik a cég tulajdonai, ezeket át kell áramoltatni az 
önkormányzathoz. A vagyonunk mértéke hatással lesz a bérleti díjra, a bérleti díj pedig a 
vízdíjra. A jövőbeni beruházások is hatással lesznek a vagyonra.  
 
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Ez a szerződés azt mondja, hogy nem változtatnak a 
díjakon. Majd az Energia Hivatal fogja változtatni, ő lesz az ármegállapító. Lesz egy képlet, 
ami alapján ki fogják kalkulálni. Az ár nem lesz országosan egységes.  
 
Nadabán János: Nem lesz mindenütt egységes a díj, csak a szempontok lesznek egységesek.  
 
Ruck Márton polgármester: A legnagyobb hatással a bérleti díj lesz a leendő vízdíjra. 
Biztosan lesz egy minimum, amit meg kell határozni.  
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Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Nem lehet nulla sem, ahogyan most van. A 
fejlesztésekre a bérleti díjat fogjuk visszaforgatni. Természetesen befolyással lehetünk az 
ivóvíz díjára, azonban ha túl kevés bérleti díjat kérünk, nem lesz pénz felújításra.  
 
Forgó Pál alpolgármester: Lesz egy nagy beruházásunk, aminek kötelezően elő fogják írni 
az amortizációját. Ha azt mondjuk, hogy tönkrement valami és meg kell csinálni, ebből lehet 
megcsinálni. Mikorra tervezik elkészíteni olyan változatban, hogy aláírható legyen?  
 
Nadabán János: Ha lesz engedély. Az új társulás benyújtotta a programját, ezt 
engedélyeztetni kell. Remélhetőleg jövő év közepén meg lesz. Ha Gyula megkapta az 
engedélyét, azzal a mienknek vége.  
 
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Azok a cégek, akiknek mindenük meg volt, 
megkapták a működési engedélyt. Akiknek nem volt meg a 150 000 fogyasztási egységük, 
azok egy integrációs tervet nyújtottak be. Azt mondják, hogy az ilyen cégek ideiglenes 
engedélyt kapnak. Azért ideiglenes, mert fognak kapni egy határidőt, hogy a 150 000 
egységet teljesítsék. Ha megkapja az engedélyt, akkor abban kell lennie egy olyan 
időpontnak, amire mind a nyolc településnek elkészül a megállapodása. Ez nem egyszerre 
lesz. Településenként jóvá kell hagyatni. Amikor jóváhagyják a medgyesi tartalmat, akkor 
fogja elveszíteni a jelenlegi üzemeltetőnk az engedélyét.  
 
Ruck Márton polgármester: A lényeg, hogy eljussunk arra az állapotra, hogy a vagyont 
átadhassuk.  
 
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: A szerződés határozatlan időre készült. A 
határozatlan időnél van egy 8 hónapos felmondási idő. Amíg a Gyulai Közüzemi Kft-nek a 
150 000 egyenérték miatt szüksége van a kistelepülésekre, nincs kérdés, nem fogja 
felmondani ezt a szerződést. Ha csatlakozik még valaki, vagy akkora beruházást végeznek 
Gyulán, ami felemeli 150 000-re, akkor pillanatok alatt eléri a 150 000 egyenértéket, ledobhat 
minket. Az országos centralizációs törekvések azok, hogy ne 150 000 legyen, hanem több, 
akkor nincs ilyen veszély. Ha határozott időt kötünk ki, akkor minimum 15 év. Lehet 
határozatlan időre kötni úgy, hogy rendes felmondás nem lehetséges csak 15 év után, közös 
megegyezéssel természetesen korábban is fel lehet bontani a szerződést. Határozott időre 
maximum 35 évre lehet szerződést kötni. Lehet egyedi szerződést kötni, hogy határozatlan 
időre szóljon. 15 éven belül csak közös megegyezéssel lehessen felmondani. Ha határozott 
időre kötnénk, ez lenne a minimum időtartam.  
 
Ruck Márton polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester a módosított határozati javaslatot 
szavazásra bocsátja.   
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
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183/2013. (X.28.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Gyulai Közüzemi Kft, taggyűlésén az alábbi tartalmú határozatokat elfogadja: 
 
A Gyulai Közüzemi Kft. a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 36. § 3) bekezdés, 
valamint 25. § 1) bekezdése alapján akként határoz, hogy Nadabán János felügyelő bizottsági 
tagságához – a MEDGYESEGYHÁZI VÍZMŰ Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztsége mellett – hozzájárul. 
A Gyulai Közüzemi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke egyben a MEDGYESEGYHÁZI VÍZMŰ 
Nonprofit Kft. ügyvezetője is.  
 
 
A Gyulai Közüzemi Kft. taggyűlése a Felügyelő Bizottság egységes szerkezetbe foglalt Ügyrendjét 
jóváhagyja.  
 

 
A Gyulai Közüzemi Kft. taggyűlése a Gyulai Közüzemi Kft. tulajdonos önkormányzatai – mint a 
víziközmű szolgáltatás ellátásért felelős önkormányzatai – és a  Gyulai Közüzemi Kft. – mint víziközmű 
üzemeltető – között megkötésre kerülő bérleti-üzemeltetési szerződést megtárgyalta és elfogadta azzal, 
hogy a szerződés 15 év után legyen felmondható rendes felmondással, illetve a szerződés aláírása a 
polgármester részéről csak a mellékletek testületi jóváhagyását követően kerülhet sor.  
 

 
„A társasági szerződés 9.) pontja kiegészítésre kerül az alábbiakkal: 
Azoknak a tulajdonosoknak, akik ezen kérésüket írásban jelzik és e-mail címüket bejelentik, a 
taggyűlésre szóló meghívót és annak mellékleteit, valamint a határozat-tervezeteket elektronikus úton 
kell megküldeni. 
 
Ha azt az ügy sürgőssége vagy egyéb ok indokolja, a taggyűlés ülés megtartása nélkül is határozhat. 
Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét, indoklással együtt 8 munkanapi határidő kitűzésével kell 
a tagokkal elektronikus úton közölni, akik szavazatukat elektronikus úton bejelentett email címükről 
vagy faxon adják meg. A szavazás eredményéről és a határozatról, valamint annak keltéről a tagokat 
az utolsó szavazat beérkezését követő 5 munkanapon belül az ügyvezető írásban tájékoztatja. A 
határozatot az utolsó szavazat beérkezése napján, amennyiben az összes tag szavazata nem érkezik 
meg a kiküldéstől számított 9. munkanapon kell meghozottnak tekinteni. Ha bármelyik tag kéri, a 
taggyűlést a határozattervezet megtárgyalására össze kell hívni. A számviteli törvény szerinti 
beszámoló elfogadásán kívül a tagok bármilyen kérdésben dönthetnek taggyűlés tartása nélkül is.” 
 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
 
 

2. napirendi pont 
 
2014. évi belső ellenőrzési ütemterv 
 
Ruck Márton polgármester: Elsősorban a Gondozási Központnál, a Varázserdő Óvodánál 
és a Polgármesteri Hivatalnál gondoltuk, a sarkalatos dolgokat szeretnénk ellenőriztetni. Az 
előterjesztés melléklete tartalmazza, hogy mire is gondoltunk.  
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Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: A Gondozási Központnál és a Varázserdő Óvodánál a 
feladatfinanszírozást, a Polgármesteri Hivatalnál az új gyermekétkeztetéssel kapcsolatos 
bizonylati rendet.  
 
Ruck Márton polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja.   
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

184/2013. (X.28.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a Dél Békési Kistérségi 
Többcélú Társulást, hogy a határozat mellékletét képező tartalommal fogadja el 
Medgyesegyháza 2014. évi belső ellenőrzési tervét. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
 
 

melléklet a 184/2013. (X.28.) Kt. határozathoz 
 
Ellenőrzendő 
folyamatok  
és szervezeti 
egységek 

Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia 
(ellenőrzés célja, módszere, tárgya, 
terjedelme, ellenőrzött időszak) 

Azonosított kockázati 
tényezők 

Az ellenőrzés 
típusa 

Az 
ellenőrzés 
ütemezése 

Erőforrás 
szükségletek 

Gondozási  
Központ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cél: Annak megállapítása, hogy az 
2013. évi feladatalapú állami 
támogatások igénybevételét 
megalapozó adatszolgáltatás, 
elszámolás a jogszabályok 
előírásainak megfelelő analitikus 
nyilvántartásokon alapszik-e, annak 
felhasználása a jogszabályi 
előírásoknak megfelelő- e. 

Módszer: Dokumentumok, 
nyilvántartások vizsgálata, interjú. 
Részben tételes, részben 
szúrópróbaszerű vizsgálat. 

Tárgy: A pénzügyi elszámolások és 
dokumentumok, és az ehhez 
kapcsolódó szabályozásokban 
foglaltak érvényesülésének a 
vizsgálata 

Időszak: 2013. év 

A költségvetéssel történő 
gazdálkodás során a vonatkozó 
pénzügyi – gazdálkodási 
jogszabályokban foglaltak 
érvényesülése, és a 
költségvetési rendelet betartása 

Pénzügyi, 
szabályszerűségi 
ellenőrzés 

2014. 
január 

15 revizori 
nap 

 

Varázserdő 
Óvoda 

 

Cél: Annak megállapítása, hogy az 
2013. évi feladatalapú állami 
támogatások igénybevételét 
megalapozó adatszolgáltatás, 
elszámolás a jogszabályok 

A költségvetéssel történő 
gazdálkodás során a vonatkozó 
pénzügyi – gazdálkodási 
jogszabályokban foglaltak 
érvényesülése, és a 

Pénzügyi, 
szabályszerűségi 
ellenőrzés 

2014. 
január 

15 revizori 
nap 
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előírásainak megfelelő analitikus 
nyilvántartásokon alapszik-e, annak 
felhasználása a jogszabályi 
előírásoknak megfelelő- e. 

Módszer: Dokumentumok, 
nyilvántartások vizsgálata, interjú. 
Részben tételes, részben 
szúrópróbaszerű vizsgálat. 

Tárgy: A pénzügyi elszámolások és 
dokumentumok, és az ehhez 
kapcsolódó szabályozásokban 
foglaltak érvényesülésének a 
vizsgálata 

Időszak: 2013. év 

költségvetési rendelet betartása 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata  2014. évi belső ellenőrzési terve 

 

Ellenőrzendő 
folyamatok  
és szervezeti 
egységek 

Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia 
(ellenőrzés célja, módszere, tárgya, 
terjedelme, ellenőrzött időszak) 

Azonosított kockázati 
tényezők 

Az ellenőrzés 
típusa 

Az 
ellenőrzés 
ütemezése 

Erőforrás 
szükségletek 

 

Polgármesteri 
Hivatal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cél: Annak vizsgálata, hogy az állami 
támogatás igénylése szempontjából a 
gyermekétkeztetési feladatok ellátása 
a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően történik-e.  

Módszer: Bizonylatok, 
igényjogosultságot alátámasztó 
dokumentumok, nyilvántartások 
vizsgálata., interjú. Részben tételes, 
részben szúrópróbaszerű mintavételes 
vizsgálat. 

Tárgy: A pénzügyi elszámolások és 
dokumentumok, és az ehhez 
kapcsolódó szabályozásokban 
foglaltak érvényesülésének a 
vizsgálata. 

Időszak: 2013 év. 

 

 

A költségvetéssel történő 
gazdálkodás során a 
vonatkozó pénzügyi – 
gazdálkodási jogszabályokban 
foglaltak érvényesülése, és a 
költségvetési rendelet 
betartása 

 

Pénzügyi, 
szabályszerűségi 
ellenőrzés 

 

2014. 
január 

 

 

15 revizori 
nap 

   

 
3. napirendi pont 

 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat ¾ éves beszámolójának elfogadása 
 
Ruck Márton polgármester: Ha  a  teljesítéseket  nézzük,  rendben  van  az  önkormányzat.  A  
költségvetést úgy néz ki, hogy jól terveztük meg. Egy pici tartalékkal még bír teljesítés 
tekintetében a költségvetés. Azt mondanám, hogy év végére teljesen rendben lesz.  
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Forgó Pál alpolgármester: A lényeg, hogy a működési bevételek 75 % felett vannak, a 
működési kiadások viszont 68 % körül vannak. Ez azt jelenti, jól van teljesítve az éves 
költségvetésünk. A hitelkeretünk sem került felhasználásra, ezt is egy jó dolognak tartom. A 
helyi adók beszedését nagyon jó eredménynek tartom.  
 
Ruck Márton polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja.    
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

185/2013. (X.28.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. III. 
negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Ruck Márton polgármester 

4. napirendi pont - bejelentések 
 
Nadabán János Medgyesegyházi Vízmű Kft. ügyvezetője: Mai napon öt utca 
vonatkozásában elindult az útkarbantartás. Ebből négy utca Medgyesegyházán, egy utca 
Bánkúton van. Ígéretek szerint a héten be is fog fejeződni.  
A medgyesegyházi ivóvíztisztító konténer az ÁNTSZ intézkedése miatt üzemen kívül van, 
mivel magas volt a nitrit ion tartalom. A szükséges lépéseket a technológia tulajdonosával 
megtettük. Ma levették a harmadik vízmintát, az előző kettő már jó eredményt mutatott, ha 
még a mai is azt mutatja, akkor legkésőbb jövő hétfőtől helyre áll a rend. Az egy év alattiak és 
a kismamák erre az időszakra palackos vizet kapnak, folyamatosan házhoz szállítva.  
Nagyon szép állományú 2000 tő rózsa ma megérkezett, holnap reggeltől kezdjük ültetni. A 
két évvel ezelőtti ültetésből sokat elloptak, azóta vannak kamerák, figyelni kell őket.  
Jelezni szeretném, hogy újra megjelent ma Medgyesegyházán néhány ember, akik 
ajánlkoznak szennyvízvezeték ellenőrzésre, rendőrségnek jeleztük, jó lenne őket kiiktatni. 
Megtévesztik a lakosokat, intézményvezetőket. Pénzt próbálnak meg kicsalni, vagy figyelem 
eltereléssel kifosztják az időseket.  
 
Ruck Márton polgármester: Hamarosan induló közmunka program keretében 54 főt fogunk 
tudni foglalkoztatni. 24 fő közülük képzésben is fog részesülni. A volt pártház nagytermét 
rendbe hoznánk, ott zajlanának a képzések. A közmunka program keretében lesz olyan 
összeg, melyet dologi kiadásra lehet fordítani, ebből hoznánk rendbe a termet. Van egy képző 
központ, nekünk a feltételeket kell biztosítanunk. A START munkaprogram december 31-ig 
működik. Lesz lehetőségünk január 1-től közülük többet továbbfoglalkoztatni, amíg nem 
indul újra a program.  
 
Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester az ülést 16:50 
órakor lezárta. 

 
Kmf. 
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Ruck Márton                  Dr. Horváthné dr. Barta Edit  
polgármester                        jegyző 
 
 

 
 Simonka Jánosné  

               jegyzőkönyvvezető 


