
1. számú napirend 
Beszámoló 

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

a Képviselő-testület 2011. február 01-én tartandó ülésére 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

1. 2010. december 17-én Kistérségi társulási ülésen voltam, ahol megtárgyalásra került a 
tárulás 2011. évi munkaterve, a 2011. évi költségvetése valamint döntés született arról, 
hogy a belső ellenőrzési feladat ellátásra kiírt közbeszerzési felhívást az ajánlatadók 
részére ismételten megküldjék.  

2. Mint már az előző Képviselő-Testületi üléseken szó volt arról, hogy az önkormányzat 
likviditási helyzete a gazdálkodásra vonatkozóan komoly nehézségeket jelent, most 
már elmondható az, hogy 2010. 12. 31-el úgy tudtuk zárni az évet, hogy nem lett 
mínuszos az önkormányzat számlája.  

3. 2011. január 04-én Budapesten a Vidékfejlesztési Minisztériumban Simonka György 
Országgyűlési Képviselő úrral egyeztető tárgyaláson vettünk részt az első Nemzetközi 
Dinnyefórummal kapcsolatban, ahol Dr. Fazekas Sándor miniszter úr valamint V. 
Németh Zsolt államtitkár úr biztosított minket arról, hogy január 28-án 
Medgyesegyházán megrendezésre kerülő fórumon részt vesznek.  

4. 2011. január 05-én a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Zrt újonnan kinevezett 
igazgatójával, dr. Dobó Lászlóval folytattam tárgyalást, egyrészt a jövőbeni 
együttműködési lehetőségekről, az önkormányzati beruházások finanszírozási 
lehetőségeiről. A vezérigazgató részéről kérésként merült fel hogy az önkormányzat és 
a Zrt kötött szerződés mely az önkormányzati átvilágításra vonatkozik e szerződésnek 
a fizetési átütemezését kérte, amennyiben lehetséges. Azzal indokolva ezt, hogy a Zrt-
nek is komoly kintlévőségei vannak. E kérelme a bejelentések napirendi pontban 
szerepel is. A Vezérigazgató Úr részére ígéretet nem tudtam tenni, tájékoztattam arról, 
hogy a Képviselő-Testület soron következő ülésén tárgyalni fogja.  

5. 2011. január 10-én a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület közgyűlésén vettem 
részt, mivel az egyesület felügyelő bizottságának elnöke Laduver Ferenc 
Magyarbánhegyes volt polgármestere, jelenleg a Békéscsabán a Közgazdasági 
Szakközépiskola igazgatója, az egyesületben feladatát nem tudja ellátni. Az egyesület 
új felügyelőbizottsági elnököt választott.  

6. 2011. január 11-én rendkívüli Képviselő-Testület ülést kellett tartani egyrészt az 1. sz. 
háziorvosi körzet módosításával kapcsolatban, a 2011. évi költségvetés tervezéséhez 
kellett döntéseket hozni, valamint a Medgyesegyháza Közbiztonságának Javítása című 
pályázathoz kellett döntést hozni. A pályázattal kapcsolatban értesítést kaptunk a 
közreműködő szervezettől, hogy megköthető a támogatási szerződés, azonban a 
Képviselő-testület úgy ítélte meg, hogy az önkormányzat számára ez nem előnyös, 
ezért a szerződéskötéstől az önkormányzat visszalépett.  

7. 2011. január 12-én a Medgyesegyházán megrendezésre kerülő Nemzetközi 
Dinnyefórummal kapcsolatban melynek időpontja 01. 28-a a rendőrség, a 
medgyesegyházi polgárőrség, valamint a medgyesbodzási polgárőrség képviselőivel 
egyeztettem a forgalommal kapcsolatos biztonsági valamint forgalomszervezési 
feladatokat. El kell mondanom, hogy mind a rendőrség mind a polgárőr egyesületek 
részéről nagyon pozitív együttműködési készséget tapasztaltam.  
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8. 2011. január 12-én a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat testületi ülésén vettem részt, 
ahol az önkormányzat megtárgyalta a 2011. évi feladatait, módosították az alapító 
okiratukat.  

9. 2011. január 13-án dr. Dévényi Géza ügyvéd úr keresett meg az Ivóvízellátó Kht. 
átalakulásával kapcsolatban, mivel jelenleg az önkormányzat kártérítési igénnyel és az 
ügyvéd úr felé, amely károk, a nem a jogszabályoknak történő bejegyzés miatt 
történtek. Tájékoztattam az ügyvéd urat, hogy a dokumentumokkal igazolható plusz 
költségek tekintetében az önkormányzatnak nincs lehetősége a megtérítés 
eltekintésétől, hiszen ezek közpénzek felhasználásával történtek.  

10. 2011. január 13-án Román Kisebbségi Önkormányzat testületi ülésén vettem részt, 
ahol az önkormányzat a 2011. évi feladatait tárgyalta, és az alapító okiratukat 
módosították.  

11. 2011. január 15-én a Medgyesegyházi Sportegyesület ülésén vettem részt. Az ülésen 
az SE a 2011. évi beszámolóját tárgyalta és fogadta el, valamint az elnökség és az 
elnök megválasztása történt meg. Az önkormányzat nevében gratuláltam az újonnan 
megválasztott vezetésnek, és felajánlottam az önkormányzat segítségét az eredményes 
működésükhöz. Tájékoztattam az egyesületet, hogy az önkormányzat 
költségvetésének elkészítése most van folyamatban, így ez után fog döntés születni 
arról, hogy az egyesület az önkormányzat részéről milyen mértékű anyagi segítséget 
kaphat.  

12. 2011. január 17-én a Dinnyeszövetség ülésén vettem részt, melynek témája a 
Dinnyefórummal kapcsolatos szervezési feladatok egyeztetése volt. A fórum fő 
szervezője és finanszírozója a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület, és ehhez 
nyújt segítséget egyrészt a Dinnyeszövetség, másrészt a FRUIT VEB.  

13. 2011. január 18-án kistérségi ülésen vettem részt, melynek egyik fő témája a kistérség 
településein tapasztalható villamos energia kimaradások. Ezzel kapcsolatban olyan 
döntés született, hogy talán hatékonyabb, ha ebben az ügyben az EDF-DÉMÁSZ Zrt-
vel nem külön-külön az önkormányzatok, hanem a kistérség elnöke ül le tárgyalni. 
Továbbá felmerült annak lehetősége, hogy előnyös lehet, ha kistérség kér be ajánlatot 
az energiaszolgáltatóktól és talán egy kedvező árat lehetne elérni. A kistérségi ülésen 
napirendi pontként szerepelt, hogy a kistérség Európai Területi társulást hoz létre, 
(ETT, angolul EGTC), amely hasonló szerveződés mint a LIEDER. Amennyiben az 
EGTC a kistérségben létrejön, úgy a térség számára a jövőben Uniós források 
lehívására lesz lehetőség, akár az önkormányzatoknak, vállalkozóknak, civileknek is, 
sőt elmondható az, hogy egyes források tekintetében csak EGTC tagok pályázhatnak 
majd. Másik fontos téma volt ezen az ülésen a turisztikai desztináció menedzsment 
(TDM) megalakítása. Ez lesz feltétele annak, hogy a térség településein turisztikai 
fejlesztésekhez uniós forrásokat vehessünk igénybe. Másik fontos napirendi pont volt 
a térségi úthálózat fejlesztésére irányuló pályázat benyújtása, a tervek elkészítése. A 
pályázat benyújtása az Interreg program keretében történhet meg, a térség és Arad 
megye önkormányzatának együttműködésével. Alapvetően két út terveinek elkészítése 
a cél, a két út a Magyar-Román határhoz csatlakozik Dombegyházánál. A két út 
nyomvonala egyrészt Dombegyház-Kevermes-Nagykamarás-Medgyesegyháza-
Orosháza, a másik út Dombegyház-Kunágota-Magyarbánhegyes-Apácai út 
csatlakozása (pálinkafőzde). A kistérség döntött a társulás által fenntartott szociális 
intézmény létrehozásáról, melynek Medgyesegyháza Önkormányzata nem tagja. Ezen 
ülésen döntött arról is a társulás, hogy általa benyújtott pályázatokkal kapcsolatban a 
Dél-békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítványt bízza meg. Az 
alapítvány vállalta a pályázat előkészítésével kapcsolatos költségek előfinanszírozását 
és elkészítését.  
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14. 2011. január 18-án a közhasznú munkavégzéssel kapcsolatban az önkormányzat és a 
mezőkovácsházi munkaügyi központtal tájékoztató fórumot tartottunk. A fórumra 
meghívásra került minden olyan medgyesegyházi polgár, aki a közfoglalkoztatással 
érintett lehet.  

15. 2011. január 19-én testvértelepülésünk a Szlovákiai Gúta város polgármestere Horváth 
Árpád úr keresett meg azzal a céllal, hogy frissítsük fel a két teleülés közötti 
együttműködést. Meghívást kaptunk,hogy március-áprilisban látogassuk meg őket.  

16. 2011. január 20-án Orosházán DAREH közgyűlésen vettem részt, ahol a közgyűlés a 
munkaszervezet 2011. évi költségvetését fogadta el. Mivel ezzel egy időben a 
Medgyesegyházi Zöld Kéz Egyesület közgyűlést tartott és ezen így nem tudtam részt 
venni, ezért Dr. Várszegi Tamás alpolgármester úr tett eleget a meghívásnak. 
Alpolgármester úr tájékoztatott a közgyűlésen elhangozottakról, az egyesület terveiről, 
elképzeléseiről.  

17. 2011. január 20-án Újkígyóson Ivóvízjavító program társulási ülésén vettem részt, 
ahol a Békés Megyei Vízművek Rt igazgatója dr. Csák Gyula úr tájékoztatta a társulás 
tagjait az ivóvíz javító programmal kapcsolatban Békés Megyei Vízművek vízminőség 
javító terveiről, elképzeléseiről. Ez az elképzelés az Aradi vízátvételen alapul, így az 
eddigi elképzeléseket, terveket alapvetően felülírja. A vízmű számításai alapján azok a 
települések, akik egyedileg kívánják megoldani az arzénmentesítést köbméterenként 
akár 350 Ft-os költségre számíthatnak, ezzel szemben az általuk felvázolt konstrukció 
25-60 Ft/ km3 -os önköltséggel számol. A vízmű részéről kérés volt, ahhoz hogy az ő 
elképzelésük megvalósulhasson, az összes megyei társulást egy társulásba kellene 
tömöríteni, amit a társulások társulásának nevezte el. Sajnos ebben a programban még 
a mai napig sem készült el az általunk tervezett megoldásnak a részletes 
megvalósíthatóság tanulmánya és természetesen a Békés Megyei Vízmű sem 
készítette el az elképzelésüket alátámasztó tanulmányt. Így tájékoztattam őket arról, 
hogy Medgyesegyháza Önkormányzata jelenleg ez ügyben nem tud döntést hozni. 
Társulásunkon belül Újkígyós polgármestere is hasonló állásponton volt.  

18. 2011. január 21-én du 17.00 órától lakossági fórum került megrendezésre az 
evangélikus egyház kistermében. A fórumon részt vett meghívott vendégként Simonka 
György Országgyűlési képviselő úr, Tolnai Péter a Békés megyei közgyűlés 
képviselője, Erdős Norbert Országgyűlési képviselő úr, a Békés Megyei 
Kormányhivatal kormánymegbízottja. Erdős Norbert képviselő úr tájékoztatót tartott a 
Kormányhivatal struktúrájáról, feladatairól, jövőbeni elképzeléseiről, melynek 
alapvető célja az állampolgárok ügyintézésének megkönnyítése és gyorsítása. 
Simonka György tájékoztatót tartott egyrészt a most induló közmunka programról, 
valamint a Dél-békési Kistérség ezen belül is Medgyesegyháza jövőbeni fejlesztési 
lehetőségeiről.  

19. 2011. január 22-én a Medgyesegyházi Polgárőr Egyesület közgyűlésén vettem részt 
Dr. Várszegi Tamás alpolgármester úrral, az egyesület megtárgyalta a 2010. évi 
beszámolóját, a 2011. évi terveit és a közgyűlés által megválasztásra került az 
elnökség és a felügyelő bizottság.  

 
 
Medgyesegyháza, 2011. január 27. 
 
 
       Ruck Márton 
       polgármester 
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