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Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 

 

6/2011. 

Jegyzőkönyv 

Készült: Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 15-én 09.00 órakor 

kezdődött, a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott rendkívüli ülésén. 

Jelen vannak: Ruck Márton polgármester, Dr. Várszegi Tamás alpolgármester, Farkas 

Gyula, Forgó Pál, Dr. Kormányos László, Kraller József, Nagy Attila képviselők.  

Meghívottak közül megjelent: Gácsér Béla jegyző, Liker János aljegyző, Szabó Istvánné 

pénzügyi vezető, Nadabán János Vízmű Nkft. ügyvezetője. 

 

Ruck Márton polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a Képviselő-

testület határozatképes, az ülést megnyitom. Ismertetem a javasolt napirendi pontokat: 

1. Az Ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatos döntés meghozatala 

2. Energetikai beruházás támogatása (napkollektoros rendszer) 

3. Bejelentések.  

Ruck Márton polgármester: elnézést kérek mindenkitől, hogy rendkívüli ülést kellett 

összehívni, de van három olyan témánk, ami nem tűr halasztást. Azonnali döntést igényel. A 

26-i testületi ülésünket eltoltuk  27-ére, mert Húsvét akkor van. Biztosan láttátok a napirendi 

pontokat. Az Ivóvízminőség-javító program mellett van egy energetikai pontunk is. Ezek 

írásban ki lettek küldve, van-e módosító javaslat, vagy észrevétel.  Aki ezzel egyet ért, kérem, 

kézfelnyújtással jelezze.  

Módosító javaslat nem volt, a Képviselő-testület 7 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta a módosított napirendi pontokat. 

 

1. napirendi pont 
 

Ruck Márton polgármester: Mielőtt az első napirendi pontba kezdenénk, egy kis 

magyarázat. Az Ivóvízminőség-javító programban az utóbbi időben felgyorsultak az 

események. Az előterjesztéshez tájékoztató anyagként kiküldtem pár dolgot, ami döntés 

előkészítő tanulmány. Ennek a lényege az, ezt mi nem kértük, ezt a Vízmű kérte, hogy két 

hete volt itt egy megbeszélés. A Vízmű, Újkígyós, mi, és a Vízmű által megbízott cég. Itt 

próbáltak meggyőzni minket arról, hogy az aradi vízátvétel a lehető legjobb megoldás az 

Ivóvíz javító programnak. Elég sokáig ment az adok-kapok. Sérelmeztem azt, hogy kb. egy 

hónapja volt egy megyei összejövetel, ahol összehívták Békés megye polgármestereit, és 

tartottak egy tájékoztatót a következő hetek hónapok ütemtervét. Felhívták pár dologra a 
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figyelmünket. Ezen az ülésen elhangzott, egy nagyon durva szám az ivóvíztisztítással 

kapcsolatban. Konkrétan az, hogy 470Ft/ köbméter. Ezt ott sérelmeztem, és az eddig nem 

említett Máriapócsi kirándulásunkról tájékoztattam az ott lévőket. Nagyon jók ezek a számok, 

még akár el is hinném, de nem kalkuláció alapján, hanem egy, másfél éves üzemeltetés 

alapján, ugyan így, ezen beruházás keretében, mert Máriapócson is így valósult meg, csak ők 

már előrébb járnak mint mi. Megvalósult, és ott 50-60 Ft-os költségekről beszélgettünk. 

Akkor milyen 470Ft-ról van itt szó? Az erről készült emlékeztetőt aztán megküldték, ezen 

emlékeztető alapján én ott sem voltam. Amikor eljöttek ide Medgyesre és elkészítették ezt a 

döntés előkészítő tanulmányt, ez már nem a víztisztításról, hanem a beruházás 

gazdaságosságáról szólt. Hirtelen elfelejtették a tisztítás költségeit, most azzal jöttek, hogy a 

mi beruházásunk ezért és ezért sokkal gazdaságtalanabb, mint az általuk elképzelt beruházás. 

Jelen pillanatban az a helyzet, hogy Békés megye összes települése csatlakozott az Aradi 

Víztisztító programhoz, kivéve Újkígyóst és Medgyesegyházát. Nagyon nem egyszerű a 

dolog. Elképzelhető, kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy ha akarjuk, ha nem, a beruházás 

tekintetében csatlakoznunk kell. Én azért küzdök, hogy ne kelljen. Az itt lévő megbeszélés 

után Újkígyós polgármesterével felmentünk Budapestre, tárgyaltunk az államtitkárságon 

Pertics Attilával. Ugyan ezen a napon tárgyaltunk az Aqaprofit Zrt. vezetőjével. Próbáljuk 

kitaposni azt, hogy ez a beruházás a miénk lehessen. Ha nagyon le akarom egyszerűsíteni a 

dolgot, arról van szó, én a minisztériumban is ezt képviseltem. Azt mondják, hogy nem sokára 

jön a vízi közmű törvény, és abban lehet, hogy ez meg az lesz. Én ezekkel nem tudok mit 

kezdeni. Válasszuk szét a dolgot. Van egy beruházás és lesz majd valamikor valamilyen 

üzemeltetésre vonatkozó törvény, jogszabály. Azt még nem tudjuk pontosan, hogy mi lesz, ők 

sem tudják még. Az én álláspontom az, hagyják, hadd csináljuk meg mi, ezt a beruházást. 

Nekem semmi bajom az Aradi víz átvétellel, adott esetben még támogatni is tudjuk szerintem. 

Csinálják meg ők a saját projektjüket. Ha belegondolunk abba, hogy csak Medgyesegyháza és 

Újkígyós tekintetében ez a beruházás közel 1 milliárdos beruházás, ennek az egésznek a 

lebonyolítása, ha mi csináljuk meg, a mi kezünkben van. Minden nyűgével, de én úgy 

gondolom, hogy sokkal több az előnye, mint ami nyűggel jár. ezt a beruházást is akarja a 

Vízmű, semmi másról nem szól, pénzről szól. Hogy ez hová fog eljutni, nem tudom. Jelen 

pillanatban, még mindig bizakodó vagyok, ugyanis április 20-ig az elkészült anyagokat, olyat 

mint RMT, be kell nyújtani a DARFÜ Nonprofit Kft-hez Szegedre, 30-ig pedig be kell 

nyújtani magát a pályázatot. A pályázatot az Aqvaprofit Kft fogja csinálni, dolgoznak rajta, 

meg is lesz. A mi társulási pályázatunkat ők fogják benyújtani. Minden megalakult 

társulásnak ezt meg kell tenni, mert ha nem, komoly következményei lesznek. Én, amiben 

bízom, ahhoz, hogy a társulások eljussanak idáig, kell egy kis idő. Ha megnézzük, hogy mikor 

indult az ivóvízjavító program és hol tartunk most? A Vízműnek legkésőbb június 3.-ig el 

kellene készíteni az RMT-t a CBA-t, a minőségbiztosítást, a pályázatot, az elvi vízjogi 

engedélyt, mindent. Semmijük nincs. Nincs meg az államközi szerződés sem, még azt sem 

írták alá. Én azt gondolom és bízok benne, hogy nem lesz elég idejük. Akkor nincs más 

alternatíva, csak az az elképzelés, ami a miénk. A lényeg, döntenünk kell ebben az ügyben. A 

héten volt társulási ülésünk, ott elfogadtuk azokat a határozatokat, amik alapján ez a folyamat 

elindulhat, be lehessen nyújtani a DARFÜ-höz, utána a pályázatot. Ezeket a határozatokat 

neki jóvá kell hagyni. Minden érintett önkormányzatnak ezeket jóvá kell hagyni ahhoz, hogy 
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működjön a dolog. Röviden ennyi. Még annyi, hogy amikor Pesten voltunk, akkor 

kormányülés volt, a szünetben fogadott minket Semlyén Zsolt. Nekünk felé is az volt a 

kérésünk, hogy ha más nem, politikai úton segítsen nekünk abban, hagyják, had csináljuk mi a 

miénket önállóan. Röviden összefoglalva ennyi most a helyzet az Ivóvízjavító programmal.  

Forgó Pál képviselő: akkor most 4 határozat vagy négy településtől van szó? 

Ruck Márton polgármester: mind a kettő igaz. Négy település és négy határozat. 

Magyarbánhegyes, Dombiratos, Újkígyós és Medgyesegyháza. A másik két település szeretne 

kiszállni, ők az aradi víz mellett tették le a voksukat. Ha az működik, a társuláson belül úgy is 

át lehet dolgozni a pályázatot, hogy nekik aradi vizük legyen, mi meg a mi elképzelésünket 

valósítsuk meg. Nekünk praktikus lenne az, ha az NFÜ, a pályázat kiírója ezt engedélyezi, 

akkor szálljanak ki ebből a társulásból, menjenek  mondjuk a Dombegyházihoz, ahol aradi 

vízzel kalkulálnak. Medgyesegyháza és Újkígyós kétszereplős társulás lesz, mi csinálnánk a 

magunk dolgát. Egyelőre még itt van a két település, semmijük nincs az aradi vízzel 

kapcsolatban, ez a lehetőségük van, semmi más.  

Forgó Pál képviselő: a DARFÜ befogadja így, hogy négy település, de tudja, hogy kettő el 

akar menni? 

Ruck Márton polgármester: nem zárkózik el előle. Az NFÜ az mondja jelen pillanatban, 

nem látja biztosítottnak azt, hogy június 30-ig az aradi vízzel kapcsolatban pályázat 

benyújtására sor kerül. Mert nincsenek meg azok a dolgok, amik meg kellenének, hogy 

legyenek. Megvalósíthatósági tanulmány, elvi vízjogi engedély, nincs semmi. Ha ezek 

nincsenek meg, nem fognak tudni pályázatot benyújtani. Nekünk, ami kell a pályázathoz, 

mindenünk megvan. Vízjogi engedély, RMT, minőségbiztosításunk, megvan minden.  

Kraller József képviselő: akkor a társulás egy pályázatot ad be, amiben benne lesz a tisztító 

és az aradi vízáttétel története? 

Ruck Márton polgármester: jelen pillanatban, amit mi be fogunk nyújtani, nincs semmi féle 

aradi víz. Abban az eredeti konstrukció van.  

Várszegi Tamás alpolgármester: abban ők még szerepelnek. Nem lehet ezzel megtámadni a 

pályázatot? 

Ruck Márton polgármester: annak alapján nem tudnak megtámadni, hogy a társulásból két 

település kiszáll. Azért, mert más társulásnál is vannak mozgások. Pl. Battonya most kíván a 

Dombegyházihoz csatlakozni. Északon is vannak olyan települések, akik átmozognának más 

társulásokba. Valószínűleg az NFÜ ezeket jóváhagyja. Ha azt jóváhagyja, akkor ezt is jóvá 

kell hagyja. Ez alapján nem tudnak bennünket megtorpedózni. A veszély azért fenn áll. Most 

benyújtásra fognak kerülni ezek a pályázatok. Mi kitartunk az álláspontunk mellett, és lesz 

egy olyan döntés, hogy elutasítják a pályázatot. Ez a veszély jelen pillanatban fennáll. Ennél 

többet pillanatnyilag nem tudok mondani, ez a jelenlegi helyzet, aztán majd látjuk a 

továbbiakban, hogy fog alakulni. 

Kraller József képviselő: az egyik határozatban beszél arról, hogy az önerő kérdése, hogy a 

társulások a beruházást önerő nélkül fogják megvalósítani.  
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Ruck Márton polgármester: az Ivóvízjavító program támogatottsági aránya 85%. Ezt a 

KEOP-ból lehet, a maradék 15% önerő. A költségvetési törvény megszületett, amiben 

lehetőséget biztosítanak az önkormányzatoknak, kimondottan az Ivóvízjavító program 

megvalósításához, külön elbírálás alá fog esni az önerő. Az LHH-s települések tekintetében 

valószínűleg 100% lesz az önerő támogatottsága. Zéró forrással meg lehet csinálni. Ez azért 

van, mert itt a Dél-Alföldi régióban ezek a települések minimális önerő mellett sem tudnák 

megvalósítani a pályázatot. Sőt, ez az önerő még olyan települések tekintetében is 

támogatottságot ad, mint Újkígyós. Jelen pillanatban Újkígyós nem tud pályázatot beadni 

önerőre más pályázatok tekintetében, mert nem tartozik a leghátrányosabb települések közzé. 

Most a költségvetési törvény, az ivóvízjavító program esetében, nekik is megengedi. 

Valószínűleg nekik 5%-os önerőt be kell tolni. Nekik még ez is nagyon jó. Más uniós 

pályázatok esetében nincs erre lehetőségük.  

Várszegi Tamás alpolgármester: nézegetem itt a feljegyzést, ami itt készült 

Medgyesegyházán, elég felelőtlen kijelentéseket tesznek, mint pl. olyan szervezetek nézik a 

pályázatokat, akik tiszteletben tartják a függetlenségi törekvéseket, csak finanszírozni nem 

tudják. Tehát lehet függetlennek maradni, csak mindenki valósítsa meg. Magyarul 

megfenyegeti, aki más útra tér, mint amit ők javasolnak, akkor nem fognak nyerni a 

pályázaton.  

Ruck Márton polgármester: elég érdekes dolgokat vetettek fel ezen a megbeszélésen. Pl. azt 

mondták, hogy bemennek ezek a pályázatok és azt látják, hogy az aradi víz felhasználása 

mennyire gazdaságos, a miénk pedig mennyire gazdaságtalan, akkor a bírálókban ez úgymond 

kétségeket fog ébreszteni. Ha valaki ismeri a pályázati rendszereket, akkor az tudja, hogy a 

pályázatok elbírálása az nem úgy működik, hogy pályázatot pályázatokkal hasonlítok össze. 

Bemegy egy pályázat, annak van egy formai követelményrendszere, meg van egy szakmai 

követelményrendszere. Ha ezeknek a pályázat megfelel, akkor azt köteles támogatni a 

támogató. Nem utasíthat el úgy pályázatot, hogy a tiéd gazdaságilag rosszabb, mint a másik 

pályázat. Ez vicckategória.  

Kraller József képviselő: a másik, pedig az átvételi árat vizsgálja, azt mondja, hogy 135 Ft, 

aztán meg azt, hogy a jogszabály fogja ezt igazából kontrollálni. Igazából akkor a 135 Ft-ot 

sem tudjuk, hogy miből áll össze, mert nem ez lesz az átvételi ár.  

Ruck Márton polgármester: fogalmuk sincs.  

Várszegi Tamás alpolgármester: én még visszatérek erre a függetlenségre, a pályázatban 

nem emlékszem, hogy össze kellene vonni minél több települést vagy társaságokat. Közben 

van egy elszólás is, ők abban nagyon érdekeltek, hogy Medgyesegyháza és Újkígyós benne 

legyen, mert akkor nagyobb a pénzhez jutnak. Mondvacsinált indokokat hoznak. Még itt van 

Jánosi Erika, aki azt mondta, hogy utólag is beépíthetünk dolgokat, itt megy körülöttünk ez a 

vezeték. A következő úr, aki hozzá szólt, azt mondta, hogy ez nem lehetséges. Burkolt 

fenyegetésnek ad helyt a szövegben. Nem kell attól tartani, hogy nem vesznek be később a 

pályázatba, mert érdekeltek. Ők meg szeretnék azt a pénzt megszerezni, ami a beruházásokkal 

kapcsolatos. Én nem vagyok gazdasági szakember, de ha Moszkvából hozzák a vizet, biztos 

költségesebb, mint ha itt fúrják a vizet. Én csak ebből indulok ki. Ők felépítettek maguknak 

egy gazdasági tervet gondolom, ahhoz pedig mindenképpen be akarják kényszeríteni a mi 
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vízművünket. Nekik mindenképpen el kell hozni a vezetéket, de abból a beruházásból nem 

részesülnek, ami Medgyest fogja érinteni. Ha a politika azt fogja mondani, hogy nem, bár én 

nem hiszem, hogy ezt így ki lehetne jelenteni, ha csak valamilyen új törvényt nem hoznak.  

Ruck Márton polgármester: az elmúlt hetek energiáinak jelentős részét az ivóvízjavító 

program foglalja el, ez napi téma. A politika nem fogja azt mondani a miénkre, hogy nem. 

Ezzel a döntés előkészítő tanulmánnyal úgy vagyunk, ahogy eddig is. Mellé csatoltam az 

Aquvaprofitnak a kérdéseit, azt a 16 kérdést, amit feltettek. Itt megint csúsztatások vannak, 

számokkal, stb. A tanulmányban pedig az van -  pont János hívta fel rá a figyelmemet -  hogy 

ez a tanulmány semmivel össze nem hasonlítható.  

Nadabán János ügyvezető: közölték előre, hogy ez semmivel, csak önmagával 

összehasonlítható. Nagyságrendekkel kisebb a tapasztalat alapján az összeg, mint amit ők 

állítanak. A 470,- Ft a 60,- Ft-hoz elég eltérő. Nézzük a beruházás oldaláról. Előrebocsátotta, 

hogy az ő anyagát semmivel sem lehet összehasonlítani. Innentől kezdve számomra elég 

egyértelmű, hogy miről szól a történet. Én is azt látom, hogy időnként vannak elszólások, más 

az, ami van, és más, amit kommunikálni akar. Nagy játék folyik, nagy a harc, és energiáink 

nagy része tényleg erre megy rá. Tavaly februárban az NFÜ-nél térképre felrajzoltak egy 

piros vonalat, hogy itt van a kooperációs vezeték. Mai napig sem tudnak többet. Az, hogy 

ezerrel dolgoznak rajta az egész országban Szegedtől Pécsig, azt lehet látni.  

Ruck Márton polgármester: ilyen kérdéseket vetnek fel egy-egy tárgyalás kapcsán, hogy 

nem furcsa nekem, hogy a megyében az összes település csatlakozott, csak mi ketten nem? Én 

erre azt mondtam, lehet, hogy furcsa kívülről, de azt kell tudni, hogy a megye települései 

eddig is a regionális rendszeren voltak, nekik nagyon más alternatívájuk nincs. Ők azt esznek, 

amit kapnak. A mi torkunkon meg le akarnak tolni valamit, amit mi nem akarunk. Ez lehet 

furcsa kívülről. Pont a Vízmű részéről a fejemhez vágták azt, hogy a közösségi érdekek. Pont 

azt csinálom, a saját közösségem érdekeit próbálom képviselni. Ezt elmondtam a 

minisztériumban is, hogy ami jó Medgyesegyházának, annak jónak kell legyen a megyének, 

és az országnak is. Én ezt így látom.  

Forgó Pál képviselő: nem értem, hogy akkor ők miért erősködnek. Meg miért ilyen vad 

számokkal? Mi képviselők is elég jól tájékozottak vagyunk ebben a dologban. Mondod, hogy 

sok energiád van ebben. Én megnéztem a képviselő-testületi ülések ismétléseit, az Újkígyósit, 

a Csanádapácait, a Medgyesbodzásit. Azok a települések, akik kötődnek a másik társuláshoz, 

a polgármester egy fél óra alatt elmondta, hogy ez milyen nagyszerű lesz, és milyen jó, hogy 

ebbe a társulásban vagyunk, mert ezért nekünk semmit nem kell tennünk. Csak majd a 

vízdíjjal mi lesz. Vad hozzászólások voltak, hurrá optimizmussal. Majd úgy járnak, mint más 

településen, hogy nem otthonról engedik a vizet, hanem 200 méterről hordóval hazatolják a 

vizet. Nem használja, mert nem bírja kifizetni a vizet. Dunántúli településről van szó. Ha 

olyan nagy lesz a vízdíj, meggondolja még a WC lehúzást is. Más településeken erről simán 

döntöttek. Kígyóson ott nem. Ott jobban képben is voltak a képviselők is. Az aradi víznek 

óriási reklámot csináltak. Hogy ezzel mennyi probléma lehet, erről senki nem beszél. Azért 

kérdeztem, hogy mi van a többi településsel, mivel a megyében minden település benne van 

kettőnkön kívül, és meglesz az államközi megegyezés, minket el fognak tiporni. Esetleg egy 

bírósági perrel. Vagy szólnak, hogy polgármester úr jó lenne belépni, vagy van más út. Félek, 
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hogy ki fogják mondani. Akkor mit csinálunk? Én egyet értek teljesen az előterjesztéssel, úgy 

gondolom, hogy képben vagyunk, egyetértek a határozati javaslatokkal is. Most mi menjünk 

tovább, aztán majd júniusig el fog dőlni. Egyelőre teljesen egyetértek az anyaggal, hozzuk 

meg a megfelelő határozatokat ezzel az anyaggal kapcsolatban, és menjen tovább a maga 

útján.  

Várszegi Tamás alpolgármester: a Pali által felvetetteknél, a politikai erőszak, ez elvileg 

elképzelhető. Erre én azt mondom, a megbecstelenítés, más elbírálás alá esik, ha lefekszünk, 

mintha erőszakot követnek el rajtunk. A településen ezt meg kell beszélni, tudják az emberek, 

hogy miről van szó. Én nem vagyok vízműves, de egy nagy hálózat sokkal sérülékenyebb, 

most ne vegyük azt, hogy Romániából vesszük a vizet, ami felér a gáz hozzájutásunkkal, nem 

tudjuk mi fog történni. Van egy nagy hálózat, egybe kapcsolva mindenki Békés megyében. 

Olyan nagy erőkkel óvják ezeket a vizeket, kutakat, csak az nem piszkál bele, aki nem akar. 

Én nem akarom az ördögöt a falra festeni, de senki nem óvja meg. Van egy nagy hálózat, 

valakinek eszébe jut belepiszkítani, ki sem fog derülni, végigszánt egész Békés megyén. Ha 

megsérül a rendszer Medgyesegyházán, attól még a környéken lehet szerezni vizet. De ha 

megsérül az egész nagy rendszer, akkor elgondolkodtató a dolog. Én óvatos ember vagyok, 

így látom ezt az egészet. Amíg minket nem kényszerítenek tőlünk erősebbek, addig a magunk 

útját kell járnunk. Van közösségi érdek, de ha Medgyesegyházán kevesebbet kell a vízért 

fizetni, akkor az ország egy része jobban jár. Ez nem támadható.  

Ruck Márton polgármester: ilyen nagy stratégiai kérdésekben, hogy ennek milyen 

nemzetgazdasági hatásai vannak, már az aradi víznek, hogy évente 1 milliárdot ki fogunk 

tolni Romániába, ami adott esetben maradhatna itt is, akkor az ilyen biztonságpolitikai 

kérdések, hogy valaki beborít egy vödör arzént valahol. Akkor, ha megvalósul a nagy Aradi 

beruházás, megszívják azokat a kutakat, akkor azokat is tisztítani kell. Ezekkel a kérdésekkel 

nem is akarnak és nem is fognak foglalkozni. Hogy politikailag a mi kis projektünk meg fog 

tudni valósulni vagy sem, nem tudom. Azt mondják, a politikában tudni kell nemet is 

mondani. Úgy gondolom ez a pillanat, amikor nekünk nemet kell mondanunk. Meg tudjuk-e 

valósítani, ez még a jövő kérdése. Úgy gondolom, a pillanatnyi helyzet számunkra kedvező. 

Számunkra roppant kellemetlen lesz egy olyan szituáció, hogy még sem engedik meg nekünk, 

és még is csatlakoznunk kell. Hogy ehhez milyen elfogadható magyarázatot lehet csatolni, 

nem tudom. Újkígyóson megtartotta Szebellédi Zoltán a lakossági fórumot az ivóvízjavítással 

kapcsolatban, mi is beszéltük, hogy kell egy lakossági fórum. Még húzom egy kicsit az időt. 

Egy, még nagyon sok ebben a történetben a ha. Ha ez a rengeteg bizonytalansági tényező le 

fog tisztázódni, akkor igen. Most még sok dologban nem tudnánk válaszokat adni a felvetődő 

kérdésekre. Ott voltam az Újkígyósi lakossági fórumon, hozzám is intéztek kérdéseket 

Medgyesegyháza vonatkozásában. Volt egy ember, aki kiállt az aradi víz mellett, de 

többségében a lakosoknak egybecsengett a véleménye a miénkkel.  

Nagy Attila képviselő: szépen összefoglaltad a helyzetet, és amit eddig a testület képviselt, 

ezzel teljesen egyetértek. Elismerésem Marci, ahogyan a válladon viszed ezt az ügyet a 

képviselő-testület és a medgyesi polgárok akaratából. Én is érzem és osztom azt, hogy lesz 

egyfajta nyomás, de addig ki kell tartani. Ha az a nyomás megtöri a derekunkat, akkor azt a 

településnek el kell mondani.  
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Kormányos László képviselő: én arra lennék kíváncsi Marci, hogy Máriapócson és 

Kálósemlyénben mi volt a helyzet, ők hogyan tudták ezt levezényelni? Ott is volt egy 

gigatársulás, és ők is járták a maguk útját és megvalósították? Vagy több település is a külön 

utat választotta? Vagy akkor még nem voltak ilyen komoly elképzelések?  

Ruck Márton polgármester: két fajta volt ott is. Voltak egyedi megoldások, és társulások is. 

Abban a térségben ilyen giga vízmű nem létezik. Kálósemlyén nagyon jó példa volt. Amikor 

Kálósemlyénben az önkormányzatnál leültünk egy páran, akkor abban a társulásban, 

konzorciumban nekik megvalósították a beruházást, az önmagáért beszél. Ott azt mondták az 

önkormányzatnál, volt egy program, amit meg kellett valósítani. Megcsinálták azokat a 

munkákat, és tessék, itt van. Semmilyen megállapodás, sem számlák, semmibe nem volt 

belelátásuk. Amikor a vízmű azt mondja nekem, hogy mi megvalósítjuk a ti elképzeléseteket, 

akkor rendben, de minek társuljunk? 

Kormányos László képviselő: és minek fejében tennék ezt? Akár csatlakozzunk a Vízmű 

Társuláshoz a saját víztisztító hálózatunkon? Vagy egy hatalmas kivitelezési díj?  

Ruck Márton polgármester: ők is, meg az én álláspontom is az, hogy két dologra kell 

bontani ezt az egészet. Van a beruházás, amiért most küzdünk. Aztán, hogy az üzemeltetésben 

majd milyen szabályokat fognak alkotni? Annak, hogy fogunk eleget tenni, ahhoz tudunk-e 

partnereket keríteni? Mondok egy példát, az lesz a törvényben, hogy 20 000 lélekszám alatt 

nem lehet szolgáltatni. Innentől azt jelenti, hogy a Medgyesegyházi Vízmű Kft, 

Medgyesegyházán önmagában nem fog tudni szolgáltatni. Abban a pillanatban el kell 

mozdulnunk, akkor hozzunk létre a szomszéd településekkel egy olyan közös társulást, amire 

azt mondjuk, hogy az a miénk. Ez még nem téma, senki nem tudja. Most egyelőre a beruházás 

kell. Medgyesegyháza, Újkígyós, közel 1 milliárd. Van ennek egy rekonstrukciós része, 20%. 

Kicserélhetjük a szerelvényeinket, tűzcsapokat, vezetékeket újíthatunk fel belőle, az AC 

csöveket kicserélhetjük műanyag csövekre, amiket mi megcsinálhatunk. Csak az Újkígyós- 

Medgyesegyháza beruházásnak a menedzsment költsége 50 millió Ft. A megyei beruházás 30 

milliárd fölött lesz, ha jól tudom. Én próbálok minden olyan anyagot hozzátok eljuttatni, hogy 

képben legyetek. Tudjátok azt, hogy mit miért teszek, miért mennek be ilyen határozatok a 

képviselő-testületi ülésre. Az emlékeztetőt is azért raktam be, hogy lássátok, érzékeljétek azt, 

hogy milyen állapotok uralkodnak egy-egy tárgyalás kapcsán. A feladat egyértelmű, visszük 

tovább a dolgot, ezeket a határozatokat meg kell erősítsük, jelen pillanatban az idő nekünk 

dolgozik. Más kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? 

Gácsér Béla jegyző: társulási határozatokkal kapcsolatban, amit már a társulás elfogadott. 

Ezt így, szövegszerűen kell nekünk elfogadni, vagy kis módosításokkal? Feltételes módban 

van mindegyik, egy pályázathoz be lehet így adni?  

Ruck Márton polgármester: ez így jó, hogy megerősítjük a társulás határozatait. Igen, be 

lehet, mert valószínűleg hiánypótlás lesz. A kormányrendelet, ami az önerőt szabályozza, már 

meg kellett volna jelenjen, még sehol nincs. Innentől kezdve az önerőt senki nem tudja 

korrekten beállítani.  

Gácsér Béla jegyző: úgy igen, hogy azt mondom, vállalom.  
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Ruck Márton polgármester: az borítana mindenkinek mindent. 50 vagy 60 milliót nem 

fogunk tudni a költségvetésünkbe bevállalni.  

Gácsér Béla jegyző: általában pályázatokat nem lehet úgy beadni, hogy nem vállalom az 

önerőt.  

Ruck Márton polgármester: az újkígyósi tárgyaláson ott volt a DARFÜ képviselője, ez 

velük egyeztetve van. Tudják, hogy jelen pillanatban nem tudunk ezzel mit kezdeni. 

Bevállalni nem tudjuk, csak ilyen feltételes módban. Újkígyós esetében sem tudjuk, hogy 5% 

lesz vagy 3% lesz a tényleges önerő. Illetve Medgyesnek is, hogy 100%-ban lesz támogatva, 

vagy 2% önerőt kell mellérakni. Ha a nagy regionális rendszerbe bemegyünk, akkor a 2%-ot 

konkrétan be kell tenni. 

Nadabán János ügyvezető: sok aspektusa van ennek az ügynek, amit senki nem vizsgál,  

amiről hallani sem akarnak. 30 év múlva lesz egy fantasztikus hálózatunk, a gyógyszerészek 

meg nem tudnak semmit sem kimutatni a vízből, de addigra a kis településeken már nem fog 

lakni senki. Elismerték, hogy a lakosságszám alakulása, és a víz ára egy irányban halad. A 

vízfogyasztás drasztikusan apadni fog. Nem fogják lehúzni a WC-t, nem fogják a disznót 

ezzel itatni, nem tudják megfizetni. Elkezdik majd furkálni a talajvíz kutakat. Hogy ennek mi 

lesz a hatása, senki megjósolni nem tudja, nem akarnak ezzel foglalkozni. Itt a Maros 

hordalékkúpon, volt már egy ilyen periódus, egyszer már elindult, mindenki furkálta a talajvíz 

kutakat, ugye talajvízkút a 10 métertől 110 méterig, mi most ilyen mélységről rétegvizet 

iszunk. Ha valaki egy bátor kútfúróval idáig le furat, jön egy nagy eső, és belemos egy 

trágyakupacot, megnézhetjük magunkat. Egész Békés megyében. Amikor az 1980-as években 

elkezdték ezt az egész távvezetékes históriát, amikor erről a részről ment a víz. A medgyesi 

állattartót korlátozzuk, hogy a gyomaendrődi kocsis ezzel a vízzel moshassa a kocsiját? Ezt 

akkor is elmondtam, hogy mit kaptam, azt nem mondom el.  

Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül hozta a Ruck Márton polgármester által kihirdetett alábbi határozatokat: 

 

105/2011 (IV.15.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Dél-békési Ivóvízjavító 

Önkormányzati társulás 13/2011.(IV.12) számú határozatát jóváhagyja. 

A határozat mellékletét képezi a társulás hivatkozott határozata. 

 

106/2011 (IV.15.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Dél-békési Ivóvízjavító 

Önkormányzati társulás 14/2011.(IV.12) számú határozatát jóváhagyja. 

A határozat mellékletét képezi a társulás hivatkozott határozata. 
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107/2011 (IV.15.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Dél-békési Ivóvízjavító 

Önkormányzati társulás 15/2011.(IV.12) számú határozatát jóváhagyja. 

A határozat mellékletét képezi a társulás hivatkozott határozata. 

 

108/2011 (IV.15.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Dél-békési Ivóvízjavító 

Önkormányzati társulás 16/2011.(IV.12) számú határozatát jóváhagyja. 

A határozat mellékletét képezi a társulás hivatkozott határozata. 

 

 

2. napirendi pont 
 

Ruck Márton polgármester: itt egy energetikai beruházásról van szó, elmondanám röviden.  

A KEOP-ban lehetőség nyílik alternatív energiák beruházásaihoz, 85%-os támogatást igénybe 

venni. A mi esetünkben a dolog arról szólna, hogy az óvodában, az uszodában, a napközi 

otthon konyhán és az idősek otthonában, azoknál az intézményeknél ahol a legjelentősebb a 

meleg víz felhasználás, ezekhez érdemes lenne olyan napkollektorokat felszerelni, ami a 

meleg vízellátást, ha nem is 100%-ban, de jelentősen tudnák biztosítani. Kevesebb lenne a 

gázfogyasztásunk. Ha erre a beruházásra pályázatot tudnánk benyújtani, akkor 85% 

támogatással bír a KEOP pályázat. Viszont lehetőség van ehhez 15% alapítványi támogatást 

igényelni. Ez a zöldterületekért és megújuló energiákért alapítvány. Így 100%-ban lehetne 

támogatni ezt a beruházást. Nem sok időnk van, ezért is hoztam be rendkívüli ülésre, mert 

akár a KEOP-os, akár az alapítványi források végesek. Ha erre rámozdulnak az 

önkormányzatok, ezek a források hamarosan ki fognak merülni. A mi esetünkben született 

egy előterjesztés, időközben kiderült, hogy minden épületre külön határozatot kell hozni. 4 

határozat kell ebben az ügyben. A folyamat a következő. Amennyiben a testület úgy dönt, 

hogy pályázunk, most ki kell írni a közbeszerzési eljárást, mert az része a pályázatnak. Meg 

kell hirdetni erre a pályázatra a közbeszerzési eljárásokat. Ezek feltételes eljárások, tehát 

abban az esetben fog megvalósulni a beruházás, ha a támogatást megkapjuk. Amikor már 

tiszta, hogy ki a beruházó, az már a pályázat része lesz. Ez a beruházás jelentős összeggel bír, 

több mint 50 millió Ft. Ezt likviditásilag nem tudnánk most kezelni. De a KEOP az szállítói 

finanszírozással menne, 85%-ig nem kellene önkormányzati pénzeket megmozgatni. Ha 

megnyertük a pályázatot és megkötöttük a támogatói szerződést, akkor az alapítvány átutalja a 

15% saját forrást. Ezt tovább kell utalnunk a nyertes kivitelezőnek, ő ez után kezdi meg a 

kivitelezést. Ha befejezte, teljesítés ellenében lehívhatja a maradék összeget a KEOP-tól. 

Nekünk 1 Ft-ot sem kell megmozdítanunk. Gondolom, nem kell hangsúlyoznom, hogy olyan 

intézményeknél, mint a szociális otthon, főleg az uszoda, ez mit jelentene. Ez a két intézmény, 

de az óvoda is, ami jelentősen bír ezzel. Főleg az uszoda, ha a meleg vízellátást ily módon ki 

tudnánk váltani, jelen n pillanatban 10-12 milliót rakunk az uszoda mellé, aminek jelentős 
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része energia költség, a víz felfűtésének a költsége. Ezt jól ki tudnánk váltani ezzel a 

beruházással, hogy még pénzünkbe sem kerülne. Más tapasztalatok, ahol már van ilyen 

beruházás azt mutatják, jelentős a megtakarítás. Ezek a berendezések még télen is, mondjuk, 

van -5 fok, de süt a nap, képes 40 fokos meleg vizet előállítani. Nyáron szerintem 100%-ban 

képes meleg vizet előállítani, ha télen besegít, még a fűtésbe is besegít. Kérdés, észrevétel? 

Nagy Attila képviselő: ebbe a pályázatba egyéb műszaki tartalom nem fér bele? Mikor a 

bejárás volt, próbáltam ecsetelni, hogy a sportcsarnok fűtése is vetekszik az uszodáéval, és 

annak az energia felhasználása is nagyon problémás. Nem olvastam ezt a pályázatot, de 

esetleg máskor, más módon. Mert ott is jelentős megtakarítást lehetne véghezvinni. 

Nyílászárócserére gondoltam, tetőszigetelésre. 

Ruck Márton polgármester: teljesen igazad van, ez első lépcső lenne energetikai 

fejlesztésben. Szeretném ezt a KEOP-os pályázatot komplex módon kezelni az önkormányzati 

intézmények vonatkozásában. Legyen az elektromos vagy gáz energia. Ehhez próbálnánk 

forrásokat keríteni. Ha konkrét pályázati források nincsenek, akkor más forrásokat bevonni az 

ilyen típusú beruházásokra. Ebbe a pályázatba ez most nem lenne célszerű. Lehet, hogy bele 

lehetne rakni, de most azzal az információval bírok, hogy ez a pályázat egy nagyon 

leegyszerűsített pályázat keretében működhet. Ha most dönt a testület, jövő héten el fogjuk 

indítani a közbeszerzést, a következő testületi ülésen a testületnek már arról kell döntenie, 

hogy elfogadja az ajánlati felhívást, meg az ajánlattevők névsorát, akkor záros határidőn belül 

le is tudnánk zárni a közbeszerzést, és be tudnánk adni a pályázatot. Én azt az információt 

kaptam, hogy 4 héten belül el fogják bírálni a pályázatot. Tehát, még a nyáron meg tudjuk 

valósítani a beruházást. De ha feltoljuk ezt a pályázatot, akkor felcsúszunk egy másik eljárási 

rendbe, ami késlelteti az ilyen típusú beruházást. Úgy gondolom, tegyünk apró lépéseket. A 

másik, az alapítvány forrásai végesek. Ha egy nagyobb volumennel én odamegyek az 

alapítványhoz, azt mondják, hogy ők ezzel nem fognak bírni. Most ez egy apróbb lépés, aztán 

majd mennünk kéne tovább. Akár a művelődési ház, akár a sportcsarnok tekintetében. Vagy 

nézzétek meg a hivatalt, rengeteg tenni való van.  

Várszegi Tamás alpolgármester: azt kérdezném, hogy ez mennyiben változtatja meg 

Süllősékkel való viszonyunkat, a napközi konyhára értem. A megállapodásban az van ami, 

meddig fog még élni a Süllőssel való kapcsolatunk? 

Ruck Márton polgármester: én abból a felállásból indulok ki, hogy az az épület a miénk. 

Ezt a beruházást nem Süllősnek, hanem saját magunknak szeretném megvalósítani. Az 

étkeztetéssel kapcsolatban testületi határozatunk még nincs, de van egy olyan véleményünk, 

hogy meg kell vizsgálni azt a dolgot, hogyan lehetne gazdaságosabban, számunkra 

kedvezőbben ezt üzemeltetni. A kollégák most szedik össze az összes dokumentációt, és 

megvizsgáljuk azt, hogy hogyan tovább. Abból indulok ki, ha egy vállalkozó ezt 5-6 évig 

üzemelteti, azt nem azért teszi, mert karitatív a tevékenysége. Ez neki üzletileg is megéri. Ha 

neki megéri, akkor nekünk is meg kell, hogy érje. Ha konkrétan ezen az önkormányzatnak 

nem lesz haszna, de a helyiek meg lesznek elégedve, és az önkormányzat megelégedésére, 

akkor már komoly eredményeket értünk el. Más településeken, ahol hasonló nagyságrendű 

konyha üzemel és önkormányzat üzemelteti ezt a konyhát, Újkígyóson pl. mint egy 
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intézményt, úgy üzemeltetik a konyhát, éves szinten mintegy 6 milliót tesznek a konyha 

mellé. Ahhoz, hogy ellássák ezt a feladatot. Mi 14 milliót teszünk a konyha mellé.  

Várszegi Tamás alpolgármester: ki készíti a napkollektoros pályázatot? 

Ruck Márton polgármester: az Euro Fischer Kft, ez egy debreceni cég, ők kerestek meg 

minket. Ők már Észak-Alföldön egy-két ilyen pályázatot megcsináltak. Az alapítványi 

pénzekhez pedig jó kapcsolatrendszerük van. Rajtuk keresztül tudjuk elérni az alapítványi 

pénzt.  

Várszegi Tamás alpolgármester: tudom, hogy sietnünk kell, de nem kellene-e más cégeket 

is megkérdezni, hogy ők milyen összegért csinálnák meg ugyan ezt a beruházást? 

Forgó Pál képviselő: tudja-e valaki milyen műszaki tartalommal bír ez a pályázat? Milyen 

napkollektorok ezek? Nehogy úgy járjunk, mint a művelődési házzal, vagy a parkunkkal. 

Ruck Márton polgármester: a történet arról szól, hogy le kell folytatni a közbeszerzési 

eljárást. Mi meghatároztuk azt, hogy olyan berendezést szeretnénk, pl. az uszoda meleg 

vízellátást biztosítja, ilyen technológiával, stb. Meghatároztuk azokat a cégeket, akik 

ajánlatokat tehetnek. Mindkettőtök kérdésére a válasz. Egyrészt az ajánlattevők közzé 

meghívatunk 6-8-10 céget, és tegye meg mindenki az ajánlatát.  

Forgó Pál képviselő: itt az ajánlatban már kerek összegek vannak, pl. a napközi konyhánál 

13 millió. Érzésem szerint ez egy nagyon-nagy összeg meleg víz előállításra. 

Ruck Márton polgármester: ezt az ajánlatkérésekkel kiszűrhetjük.  

Forgó Pál képviselő: én most képben vagyok ezekkel a dolgokkal, pl. a napkollektorokkal. 

Nagyon sok bóvli is van a piacon. Van, aki óriási kedvezményeket ad, azt más cég be sem 

építené.  

Gácsér Béla jegyző: valószínűleg az ennél fajsúlyosabb kérdés, hogy ki ez az alapítvány, ő 

honnan szerzi a pénzt?  

Ruck Márton polgármester: az Energia Központ Nonprofit Kft-vel közösen alapított 

alapítvány.  

Gácsér Béla jegyző: akkor esetleg nem a pályázatból szedik ki a pénzt, és onnan visszaadják? 

Már több önkormányzat ezen megbukott a szennyvízcsatornázás kapcsán.  

Ruck Márton polgármester: itt jön be az, hogy meghívunk olyan más cégeket, hogy 

tegyenek ajánlatot. Lehet, azt fogja mondani, hogy itt a napközi konyha, ilyen és ilyen 

műszaki megoldásokkal, ami kielégíti a mi céljainkat, 8 millióból ő meg tudja csinálni. Akkor 

legyen ő. 

Forgó Pál képviselő: maga az ötlet nagyon jó, óriási lehetőség.  

Ruck Márton polgármester: egyelőre csak a közbeszerzésre kötök szerződést, nem a 

szállításra. Most a Közbeszerzési Bizottságot kellene megbízni azzal, hogy az ajánlati 

felhívást, illetve az ajánlattevők névsorára tegyen javaslatot.  

Forgó Pál képviselő: én most ezzel az összegekkel úgy érzem, hogy simán meg lehetne 

oldani a fűtést is.  
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Ruck Márton polgármester: legyen benne. Ezt a közbeszerzés ajánlati felhívásban, és az 

ajánlattevők listájának összeállításával, ezzel fogjuk tudni szabályozni. Ha te is vagy olyan 

céggel kapcsolatban, aki szakmailag, műszakilag megfelelő, akkor kerüljön be az ajánlattevők 

körébe. Tegyen ajánlatot, és akkor a 25 millió, lehet, hogy 15 lesz.  

Gácsér Béla jegyző: ezek a 25 000 Ft-ok minden egyes pályázatnál mire kellenek? Ezek 

valami pályázaton kívüli dolgok? 

Ruck Márton polgármester: egyéb költségek, ez fogja takarni pl. a tulajdoni lapot, esetleg 

eljárási díjat.  Amik a pályázat keretében nem számolhatóak el. Én most azt szeretném, ha 

most hozunk döntést, akkor a 27-i ülésre be lehetne hozni az ajánlati felhívást, illetve azon 

cégek listáját, akiknek az ajánlati felhívást megtesszük. Ha az eljárás le fog folyni, ezek a 

számok akkor lesznek véglegesek. Illetve a technológia meg a márka. A számok még 

változhatnak. A határozatban pedig az utolsó mondat helyesen az, hogy: A képviselő-testület 

megbízza a polgármester urat, hogy a szerződést kösse meg az Euro Fischer Kft-vel, hogy a 

közbeszerzési eljárás előkészítését tegye meg.  

Kraller József képviselő: a közbeszerzési eljárás során a pályázók részére ismert lesz-e, hogy 

milyen összeggel kalkuláltunk? Nekik úgy kell ajánlatot adni, hogy ne tudják, hogy milyen 

pályázati összeggel számolunk? 

Ruck Márton polgármester: két lehetőség van. Van lehetőség arra, hogy azt mondja az 

önkormányzat, ennyi forrása van, csak a kereteken belül köt szerződést. Vagy nem jelöl meg 

összeget.  

Kraller József képviselő: ha kiírjuk az összeget, úgy fogják igazítani az összeget. 

Ruck Márton polgármester: ha ezt nyíltan kiírjuk árverseny fog kialakulni.  

Gácsér Béla jegyző: nem kardinális összeg, de a négyszer 25 000 Ft-nak mi a forrása?  

Szabó Istvánné pénzügyi vezető: a tartalék.  

Forgó Pál képviselő: a művelődési háznál is megérné ezzel fűteni.  

Ruck Márton polgármester: tegnap voltam Budapesten többek között erről is tájékoztattak. 

Jött egy hölgy a minisztériumból, aki a KEOP-os pályázatokról beszélt. A cég műszaki 

igazgatójával beszélgettem arról, hogy jó lenne, ha a közeljövőben eljönnének és lenne egy 

általános intézmény felmérés és a közvilágítással kapcsolatban is. Hogyan lehetne 

racionalizálni az intézményeink energiafelhasználását komplexen. Nyílászárók, szigetelés, 

homlokzat. Mit kellene tennünk. Jelen pillanatban nagyon sok jó technológia van. 

Közvilágítás esetében a LED lámpás technológia kezd terjedni. Annyit megérne, hogy 

átnézzük az intézményeinket, merre tudnánk elindulni. Óriási az energiafelhasználásunk. 

Uszoda energiaellátásról is volt szó, azt mondták, alsó hangon is 60-70 %-os megtakarítást 

lehet elérni napkollektorokkal. A kérdés a megtérülési idő. Akkor itt az a kiegészítés, hogy a 

szerződéskötés a közbeszerzés lebonyolítására irányul mindegyik esetben. A következő 

testületi ülésre az ajánlati felhívás tervezetet kérjük beterjeszteni.  
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Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül hozta a Ruck Márton polgármester által kihirdetett alábbi határozatokat: 

109/2011 (IV.15.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
pályázni kíván a KEOP-4.2.0/A jelű pályázat napkollektoros rendszerére, amelynek 
keretében a Napközi Konyha meleg vízellátása valósulna meg napkollektorok 
beépítésével. 

A beruházás összköltsége: bruttó 13.731.188 Ft. 

A KEOP-4.2.0/A pályázati támogatás 85 %-ot biztosít, azaz 11.671.510 Ft-ot, 

A Zöldterületekért és Megújuló Energiákért Alapítvány támogatásának mértéke 15 %, 
azaz 2.059.678 Ft 

Amennyiben a pályázat pozitív elbírálásban részesül, az önkormányzat a pályázat 
előkészítéshez szükséges egyéb költségekre 25.000 Ft-ot biztosít, melynek forrása a 
2011. évi tartalék.  

A Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy az Euro-
Fischer Kft-vel kössön szerződést a közbeszerzési eljárás előkészítői munkáira, 
melynek keretében az ajánlati felhívás tervezetét készítsék el. A polgármester a 
következő testületi ülésre az ajánlati felhívás tervezetét terjessze be.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton 

 

110/2011 (IV.15.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
pályázni kíván a KEOP-4.2.0/A jelű pályázat napkollektoros rendszerére, amelynek 
keretében az Idősek Otthona melegvíz ellátása valósulna meg napkollektorok 
beépítésével. 

A beruházás összköltsége: bruttó 10.217.975 Ft. 

A KEOP-4.2.0/A pályázati támogatás 85 %-ot biztosít, azaz 8.685.279 Ft-ot, 

A Zöldterületekért és Megújuló Energiákért Alapítvány támogatásának mértéke 15 %, 
azaz 1.532.696 Ft 

Amennyiben a pályázat pozitív elbírálásban részesül, az önkormányzat a pályázat 
előkészítéshez szükséges egyéb költségekre 25.000 Ft-ot biztosít, melynek forrása a 
2011. évi tartalék.  

A Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy az Euro-
Fischer Kft-vel kössön szerződést a közbeszerzési eljárás előkészítői munkáira, 
melynek keretében az ajánlati felhívás tervezetét készítsék el. A polgármester a 
következő testületi ülésre az ajánlati felhívás tervezetét terjessze be.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton 
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111/2011 (IV.15.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
pályázni kíván a KEOP-4.2.0/A jelű pályázat napkollektoros rendszerére, amelynek 
keretében a Schéner Mihály Oktatási és Nevelési Központ Óvoda és Bölcsőde 
melegvíz ellátása valósulna meg napkollektorok beépítésével. 

A beruházás összköltsége: 8.445.375 Ft. 

A KEOP-4.2.0/A pályázati támogatás 85 %-ot biztosít, azaz 7.178.569 Ft-ot, 

A Zöldterületekért és Megújuló Energiákért Alapítvány támogatásának mértéke 15 %, 
azaz 1.266.806 Ft 

Amennyiben a pályázat pozitív elbírálásban részesül, az önkormányzat a pályázat 
előkészítéshez szükséges egyéb költségekre 25.000 Ft-ot biztosít, melynek forrása a 
2011. évi tartalék.  

A Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy az Euro-
Fischer Kft-vel kössön szerződést a közbeszerzési eljárás előkészítői munkáira, 
melynek keretében az ajánlati felhívás tervezetét készítsék el. A polgármester a 
következő testületi ülésre az ajánlati felhívás tervezetét terjessze be.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton 

 
112/2011 (IV.15.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
pályázni kíván a KEOP-4.2.0/A jelű pályázat napkollektoros rendszerére, amelynek 
keretében a Városi Uszoda melegvíz ellátása valósulna meg napkollektorok 
beépítésével. 

A beruházás összköltsége: 25.673.750 Ft. 

A KEOP-4.2.0/A pályázati támogatás 85 %-ot biztosít, azaz 21.822.688 Ft-ot, 

A Zöldterületekért és Megújuló Energiákért Alapítvány támogatásának mértéke 15 %, 
azaz 3.851.062 Ft 

Amennyiben a pályázat pozitív elbírálásban részesül, az önkormányzat a pályázat 
előkészítéshez szükséges egyéb költségekre 25.000 Ft-ot biztosít, melynek forrása a 
2011. évi tartalék.  

A Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy az Euro-
Fischer Kft-vel kössön szerződést a közbeszerzési eljárás előkészítői munkáira, 
melynek keretében az ajánlati felhívás tervezetét készítsék el. A polgármester a 
következő testületi ülésre az ajánlati felhívás tervezetét terjessze be.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton 
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3. napirendi pont – Bejelentések 

 
1. számú bejelentés 

 

Ruck Márton polgármester: Turisztikai Desztinációs Menedzsment. Ahhoz, hogy a 

település turisztikai pályázatokon részt vegyen és pénzt is kaphasson, ugyan úgy tagja kell 

legyen ennek az egyesületnek, mint pl. a LEADER-nak. A település akkor lehet tagja a 

szervezetnek, ha az önkormányzat hoz erre határozatot, másrészt, ha a szállásadóknak 

legalább a 20%-a csatlakozik, a vendéglátó egységeknek legalább 10%-a csatlakozik. A mi 

esetünkben Nagyné Zsuzsa csatlakozott, a vendéglátók esetében Hegedűs és Kis Laci 

csatlakozott, ezzel teljesítettük azt a feltételt, ami kell.  

Farkas Gyula képviselő: a „h,” pontban írja, hogy van működési költség, van működési 

alapszabály, mi ezt nem láttuk. 

Ruck Márton polgármester: a TDM szervezetnek tagja a LEADER Csoport és a Dél-Békés, 

ezek a civil szervezetek fogják biztosítani a működési költségeket. Ez egyelőre még nem 

releváns. Most még csak készülünk arra, hogy majd két év múlva lesz valami. Azt sem tudjuk 

megmondani, hogy milyen források lesznek.  

Várszegi Tamás alpolgármester: ha megszűnik működni, az önkormányzat átvállalja a 

működtetést? Hogy van ez? 

Ruck Márton polgármester: akkor fog ez életbe lépni, ha olyan turisztikai fejlesztéseket 

fogunk megvalósítani, és információs szolgáltatás fog ahhoz kapcsolódni, azt nekünk tovább 

kell működtetni. Ha kötelezettségek keletkeznek, azt adott esetben az önkormányzat viszi 

tovább. Ugyan azokat a kérdéseket teszitek fel, mint amikor a LEADER megalakult. Akkor 

sem tudtam milyen források lesznek, most sem tudjuk. Ebből 2014 előtt nem lesz semmi. 

Lelkesek, had csinálják. Egyelőre csak megmutatják magukat, ha 1-2 pályázat beesik neki, azt 

mondják, hogy rendben van. 2014-ig 1 Ft pályázati pénzhez nem fog jutni, mert nincsen. EU-

s költségvetési ciklusban lehet az, hogy ebből esetleg lesz valami. Ahhoz viszont, hogy legyen 

ebből valami, ezt létre kell hozni. A tagoknak egyelőre nem is kell fizetni.  

Forgó Pál képviselő: ha ez egy együttműködési megállapodás, akkor írjuk bele, hogy ha a 

Dél-Békés és a LEADER vállalja legyen, de az önkormányzat nem vállal részt a 

fenntartásából, mert erre nincs keret.  

Ruck Márton polgármester: akkor tegyük bele azt a kiegészítést, hogy ha a civil 

szervezetek átvállalják az önkormányzat tagdíj részét, úgy az önkormányzat örömmel 

csatlakozik a szervezethez. Ha alakul egy szervezet, mindenki teremtse meg a működési 

költségeit. Amikor megalakult a LEADER szervezet, akkor sem kellet sem az 

önkormányzatoknak, sem civil szervezeteknek pénzt betenniük a működéshez. Nem kell 

átírni, ki kell venni az f, h pontokat.  Más észrevétel?  
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Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül hozta a Ruck Márton polgármester által kihirdetett alábbi határozatot: 

 

113/2011 (IV.15.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete csatlakozik a Turisztikai 

Desztináció Menedzsment szervezethez. Meghatalmazza a polgármestert, hogy a 

megállapodás tervezet f.) és h.) pontjait törölve az együttműködési megállapodást írja 

alá.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton 

 

Több bejelentés nem volt, Ruck Márton polgármester 11.10 perckor az ülést bezárta 

  

 

k.m.f 

 

 Ruck Márton       Gácsér Béla  

 polgármester        jegyző 
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