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Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

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

 

14/2011. 

Jegyzőkönyv 

Készült: Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-án 15.00 órakor 

kezdődött, a Művelődési Ház és Könyvtár emeleti klubtermében megtartott ülésén. 

Jelen vannak: Ruck Márton polgármester, Farkas Gyula, Forgó Pál, Kraller József, Nagy 

Attila képviselők.  

Későbbre jelezte érkezését: Dr. Várszegi Tamás alpolgármester. 

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

pénzügyi vezető, Mészárosné Hrubák Mária Gondozási Központ vezető, Knapcsikné Király 

Gyöngyi, Lipták László HVB elnök, Madari Imréné Mozgáskorlátozottak Egyesülete, Sütő 

Mária Márta Fidesz helyi szervezete, Zsiros András Evangélikus Egyházközség. 

Ruck Márton polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait, ezen az 

ünnepélyes testületi ülésen, hiszen új testületi tagunk van. A két hónappal ezelőtti testületi 

ülésen Dr. Kormányos László képviselő úr lemondott mandátumáról, a választási eredmények 

alapján ilyenkor a soron következő képviselő-jelölt lép a helyébe. Mielőtt megkezdenénk a 

testületi ülést én átadom a szót a Helyi Választási Bizottság elnökének, Lipták Lászlónak, 

hogy az ilyenkor szokásos procedúrát vezesse le. 

Lipták László HVB elnök: Tisztelt Képviselő-testület! Mint ismeretes a 2010. október 3-i 

önkormányzati választás egyéni listájáról a sorban következő legtöbb szavazatot kapott jelölt 

szerez mandátumot, aki Knapcsikné Király Gyöngyi 433 szavazattal. Megkérdezem, hogy a 

képviselőséget vállalja-e? 

Knapcsikné Király Gyöngyi: Igen. 

Lipták László HVB elnök: Akkor az eskü letétel után a képviselő-testület tagja lesz. Kérem, 

hogy szíveskedjenek az eskütételhez felállni.  

Knapcsikné Király Gyöngyi az esküt letette.  

Lipták László HVB elnök: Átnyújtom Önnek a megbízólevelét és egyben engedje meg, 

hogy gratuláljak.  

A képviselő-testület tagjai gratulálnak az új képviselőnek.  

Ruck Márton polgármester: Még mindig van egy megtisztelő feladatom a testületi ülés 

előtt. Engedjék meg, hogy üdvözöljem Zsíros András lelkész urat az evangélikus egyháztól. Ő 

fogja ellátni az egyházi feladatokat itt Medgyesegyházán. Én nagyon sikert kívánok a 

munkádhoz, és egyben felajánlom a magam és a képviselő-testület segítségét. Akkor 

elkezdjük a soros képviselő-testületi ülésünket. Ismertetem a javasolt napirendi pontokat.  
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Javasolt napirendi pontok: 

1. Beszámoló a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről. 

 Előadó: Ruck Márton polgármester 

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 Előadó: Gácsér Béla jegyző 

3. Beszámoló a kintlévőségek alakulásáról 

Előadó: Szabó Istvánné pénzügyi vezető 

4. A költségvetési előirányzatok módosítása 

 Előadó: Szabó Istvánné pénzügyi vezető     

5. Az önkormányzat I. félévi költségvetési beszámolója 

    Előadó: Szabó Istvánné pénzügyi vezető, intézményvezetők 

6. Kitüntető címek adományozása 

Előadó: Farkas Gyula bizottsági elnök 

7. Beszámoló a helyi utak és járdák, önkormányzati ingatlanok állapotáról 

Előadó: Juhász György főelőadó 

8. Alapító okiratok módosítása 

Előadó: Gácsér Béla jegyző   

9. Az európai uniós pályázati források felhasználásának eljárási rendjéről szóló 

szabályzat elfogadása 

Előadó: Szabó Istvánné pénzügyi vezető 

10. Bejelentések 

 
 Ruck Márton polgármester: Van-e valakinek módosító javaslata? 

Gácsér Béla jegyző: Igen, van. Javaslom 10. napirendi pontként felvenni a képviselők tiszteletdíjáról 

szóló 17/2010. (X.27.) önkormányzati rendelet módosítását. 11. napirendi pontként felvenni a szociális 

igazgatásról, pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 5/1993. (IV.30.) önkormányzati rendelet 

módosítását. A 6-os napirendi pontot pedig javaslom zárt ülésen tárgyalni.  

 

A Képviselő-testület 6 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 10. napirendi pont 

felvételét. 

A Képviselő-testület 6 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 11. napirendi pont 

felvételét. 

A Képviselő-testület 6 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 6. napirendi pont 

zárt ülésen történő tárgyalását.  

A Képviselő-testület 6 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a módosított 

napirendi pontokat. 
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1. napirendi pont 

Ruck Márton polgármester: Első napirendi pont a beszámolóm. Néhány szóbeli kiegészítést 

tennék. Az első pontban ismertetem, hogy június végén, július elején milyen helyzet alakult ki 

a dinnyefelvásárlással kapcsolatban. Nagyon válságos volt a helyzet, hiszen a szezon elején 

egy olyan felvásárlási ár alakult ki, ami előrevetítette azt, hogy a dinnyetermelők veszteséggel 

fogják zárni az évet. Több termelő is megkeresett, el voltak keseredve. Több megbeszélés 

után arra jutottunk, hogy a termelők leírták azokat a problémákat, melyekről úgy gondolták, 

hogy előidézték ezt a helyzetet. Én ez eljuttattam az illetékeseknek, a minisztériumoknak, 

hatóságoknak, szakmaközi szervezeteknek. Meglepetésként ért, hogy milyen hamar reagált a 

minisztérium. Pár nap múlva meghívást kaptunk, hogy a minisztériumban vegyünk részt egy 

egyeztető tárgyaláson. Több termelővel mentem el. Ott voltak az áruházláncok képviselői, és 

minden érdekelt. Azt a tájékoztatást kaptunk, hogy hamarosan meg fog jelenni egy rendelet, 

mely szabályozza dinnye minőségét és kereskedelmét is. Valamint a minisztérium elkülönített 

egy tizenötmilliós forrást, a magyar dinnye reklámozására. Ez megtörtént, szinte mindenhol 

megjelent a dinnye. Ez a kimutatások szerint megnövelte a fogyasztást, és ez jó hatással volt a 

keresletre. Az idén nem alakult ki a tízforintos ár, ami a korábbi években jellemző volt. Idén 

történt meg először az, hogy megfelelő intézkedések történtek és nem csak a rendelet 

formájában, hanem az illetékes szakhatóságok ellenőrzéseket tartottak, hogy betartassák ezt a 

rendeletet. Az is felmerült többekben, hogy ez a rendelet egy kicsit későn született meg, 

hiszen már a szezon közepén jártunk és ez igaz is. Tehát igazából hatása csak jövőre lehet. De 

végre történt valami, mert az elmúlt 20 évben nem történt semmi. Eredményeket csak 

összefogással lehet elérni. Össze kell fogni a termelőknek, a szakmának, a politikának és 

mindenkinek, aki ebben tud tenni, mert nekünk Medgyesegyházának létkérdés, hogy a 

dinnyeágazat megmaradjon. Még annyit, hogy többször, több helyen vehettem részt olyan 

eseményen, ahol medgyesegyházi gazdák felajánlásából dinnyét adhattunk át rászorulóknak. 

Első alkalommal Szolnokon adtunk át 10 tonna dinnyét hátrányos helyzetű családoknak. Ezt 

követően Tiszaszigeten az állami gondozottak részére szervezett tábor lakóinak 9 tonna 

dinnyét adtunk át. A tábor fővédnöke Dr. Kisrigó László püspök úr volt, aki annyit kért, hogy 

a Dinnyefesztiválra eljöhessen megköszönni ezt a felajánlást. Így is volt, meg is áldotta a 

Dinnyefesztivált, és lehet, hogy ennek köszönhetően nagyon jó idő volt a fesztivál alatt. Az 

elmúlt hónapokban több projektet is tudtunk zárni. Így megtörtént a Medgyesegyháza-Dél 

zárása. Jelenleg folyik az elszámolása, várjuk a pénzeket. A Dinnyefesztivál első napján az 

általános iskolában történt meg a kerékpártárolók átadása. Az átadást követően a projekt része 

volt, hogy egy kerékpáros ügyességi verseny került megrendezésre, két kerékpár volt a fődíj. 

Az iskolában volt szintén az IKT eszközök átadása, ahol interaktív táblák és számítógépek 

voltak a projektben. Ez mindenképpen hozzájárul az oktatás színvonalának emeléséhez.  

Dr. Várszegi Tamás alpolgármester megérkezett. 

Ruck Márton polgármester: A 9. pontban megemlítem, hogy június 27-én Budapesten 

jártam két tárgyaláson, melynek célja, hogy hogy tudnák előkészíteni Medgyesegyházán egy 

város rehabilitációs programot. Várhatóan pár hónapon belül a Dél-Alföldi Régióban kiírásra 

kerül majd egy pályázat, melynek célja, hogy a városközpontok rehabilitációját meg tudjuk 

valósítani. Békés megyében 7 város pályázhat, mi is köztük vagyunk. Ezt nem szabad 



4 

 

figyelmen kívül hagyni. Parképítés, parkfelújítás, járdaépítés, sétányépítés, homlokzat 

felújítás stb. férnek bele. Ahhoz, hogy pályázni tudjunk, el kell több tervet készíteni. Ezek 

költségeire tudunk most pályázni. Augusztus hónapban több céggel folytattunk tárgyalásokat 

a hulladékszállítással kapcsolatosan. A jelenlegi szolgáltatóval december 31-el lejár a 

szerződésünk, ezért új szerződést kell kössünk. Az egyik alternatíva, hogy meghirdetjük 

közbeszerzéssel ezt a szolgáltatást, és a legjobb ajánlatot tevővel megkötjük a szerződést, 

vagy megpróbálunk olyan önkormányzati céghez csatlakozni, akinek ez a profilja és vele 

próbálunk megállapodást kötni. Ennek az előkészítése van most folyamatban. A 14-es 

pontban a Leader pályázatokat említem. Összesen kilenc pályázati felhívás került 

meghirdetésre, melyeken részt vehetnek vállalkozók, civil szervezetek, magánszemélyek, 

egyházak és az önkormányzatok is. Ajánlom mindenkinek figyelmébe, mert nagyon sok 

lehetőség van, és komoly támogatással lehet beruházásokat megvalósítani.  

Kraller József képviselő: Nagy öröm számomra, hogy nagyon sok olyan dologgal 

találkozunk ebben a beszámolóban, ami a városunk fejlődését elősegíti. A beruházások 

átadása egy előremutató dolog. Én is szívesen említem meg a Dinnyefesztivál kérdését. Itt 

szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik részt vettek a szervezésében és lebonyolításában. 

A bizottság véleménye, hogy elfogadásra javasoljuk a beszámolót.  

 

Több hozzászólás nem érkezett, a Képviselő-testület 7 igen, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadta a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről szóló 

beszámolót. 

2. napirendi pont 

Ruck Márton polgármester: A második napirendi pont a jelentés a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról. A napirend előadója Gácsér Béla jegyző. Megadom a szót a 

pénzügyi bizottság elnökének.  

Kraller József képviselő: Négy határozat végrehajtásáról intézkedett jegyző úr, az egyik, 

amelyben arról döntöttünk, hogy a komposztálótelep lehetséges helyét jelöljük ki, ez el is 

készült ez az előterjesztés. a 200/2011-es határozatunk a Karsai Mihály levelére való válasz 

kérdése, a válaszlevelet a jegyző úr kiküldte. A 201/2011-es határozat a Medgyesegyháza-Dél 

projekt kommunikációs feladataira vonatkozó szerződés megkötése, ez is lezajlott. Illetve a 

szociális tárgyú határozatok is végrehajtásra kerültek. A bizottság elfogadásra javasolja.  

Kérdés nem volt, a Képviselő-testület 7 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.  

3. napirendi pont 

Ruck Márton polgármester: A következő napirendi pont beszámoló a kintlévőségek 

alakulásáról. Az előterjesztést Szabó Istvánné pénzügyi vezető készítette, megadom a szót, ha 

van szóbeli kiegészítése.  
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Szabó Istvánné pénzügyi vezető: A beszámoló augusztus 12-én készült, és ki lett mutatva 

16.309.161,-Ft. Most, naprakészen, augusztus 29-i állapot szerint 856.000,-Ft-tal csökkentek a 

kintlévőségek a köztes befizetések folytán. Így most a végösszeg 15.456 eFt.  

Kraller József képviselő: Nagyon jó hallani azt a pénzügyi vezetőtől, hogy naprakészek. Jó 

és eredményes dolgot vittünk véghez az új rendszer bevezetésével. A beszámoló részletesen 

taglalja azokat a bevételi forrásokat, amelyek kapcsán az önkormányzatnak bevételei 

lehetnek. Sajnálatos, hogy minden tételben van olyan rész, ami nem térül meg, nem folyik be. 

Az első ilyen jelentősebb tételünk a gépjárműadó, ami 5.998 eFt-os nagyságrendű, 310 

adóalanyt érint ez az összeg. Ebből sok olyan van, aki tízezer forint alatti a tartozás, 

amelyeket nem éri meg behajtani. Több adónemnél megjelenik most már az a sor, hogy nincs 

jövedelme, nincs ingatlana, így tehetetlenek vagyunk. A következő tétel a helyi iparűzési adó, 

jelen pillanatban 3.850 eFt-os összeg a hátralék, 92 adóalanyt érint, ebből 30 fő tízezer alatti. 

Harmadik pont a talajterhelési díj, ez is csökkent az előző időszakhoz képest. 31 főt érint, és 

1.088 eFt a hátralék. A késedelmi pótlék 2,5 milliós összeg. Ez is csökkenést mutat. Egyéb 

bevétel soron a helyszíni, szabálysértési, közigazgatási bírságok szerepelnek, ez is 50%-ra 

csökkent az előző időszakhoz képest. Bírság számlánk hátraléka 384 eFt, 37 főt érint. Út-, 

közmű hozzájárulásnál nincs változás, ez már örökségnek számít. A kábeltévé és a bánkúti 

gáz hozzájárulás szintén. A szennyvíz közmű hozzájárulás 87 főt érint, az összeg egy kicsit 

növekedett az előző időszakhoz képest. Ezen felül vannak még az intézmények kintlévőségei, 

melyek a pénzügyi vezető tájékoztatása szerint már jelentősen csökkentek a beszámoló 

elkészítése óta. Összességében elmondható, hogy a végösszeg az előző időszakhoz képest 

jelentősen csökkent, hiszen az húszmilliós tétel volt. A bizottság elfogadásra javasolja a 

beszámolót.  

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

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

 

209/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a kintlévőségek 

alakulásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

4. napirendi pont 

Ruck Márton polgármester: A következő napirendi pont a 2011. évi előirányzat 

módosításáról szóló rendelet elfogadása. Az előterjesztést Szabó Istvánné pénzügyi vezető 

készítette. Az előterjesztést a pénzügyi bizottság tárgyalta.  

Kraller József képviselő: A költségvetésünk főösszege 1.023.510 eFt-ban lett meghatározva, 

az előterjesztés kapcsán emelkedett az összeg 1.081.894 eFt-ra. Az előterjesztés taglalja, hogy 

ez miből is adódik. A legjelentősebb összeg ebből a pénzmaradványunknak az elhelyezése, 

ami a 2010-es év maradványa. Ebből jelentős az az összeg, amit csak megadott célokra 

fordíthatunk. Szabad pénzmaradványunk 15.042 eFt, ezt tartalékba helyeztük. Ebből már 

történt felhasználás is. A Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ keletkezett még egy 
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plusz bevétel, valamint a Művelődési Ház és Könyvtárnál a „Híd a munka világába” program 

elszámolásánál keletkezett még egy plusz összeg.  

 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011.(III.08.) 

önkormányzati rendeletet módosító 

 

14/2011. (VIII. 31.) Önkormányzati rendeletet 

 

7 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta. 

 

5. napirendi pont 

Ruck Márton polgármester: A következő napirendi pont az önkormányzat I. félévi 

költségvetési beszámolója. Ezt is tárgyalta a pénzügyi bizottság, megadom a szót az elnök 

úrnak.  

Kraller József képviselő: A bizottsági ülésen is azzal kezdtem, hogy egy nagyon kedvező 

dolog, az amivel szembekerültünk, hogy a megemelt költségvetési főösszeg mellett a teljesítés 

mind a kiadásokat,  mind a bevételeket tekintve az időarányos rész egy kis alulteljesítést 

mutat. Ez jót jelenthet. A bevételeinket tekintve 39%-on állunk, illetve kiadásainkat tekintve 

35%-on. Ha részleteibe belemegyünk, akkor az 50%-os nagyságrend mindenhol megtalálható. 

Intézményenként van néhány pont, ahol óvatosságra kell intenünk az intézményvezetőket. 

Felhalmozási célú kiadásainkat tekintve pillanatnyilag alulteljesítés mutatkozik, de augusztus 

hónapban komoly számlák kifizetése történt meg. A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja 

az első félévi beszámolót.  

Ruck Márton polgármester: Nekem még annyi kiegészítésem lenne, hogy mindenki előtt 

ismeretes, hogy hogyan indítottuk el ezt az évet. Nagyon sok vita volt a költségvetés 

tervezésekor, hiszen óriási hiánnyal indultunk neki az évnek. Sokszor kétséges volt, hogy 

hogy fogjuk megoldani ezt a feladatot. Az, hogy a kiadások főösszege 35%-on áll június 

végén, ez bizakodásra adhat okot, bár tudjuk azt, hogy a beruházásaink kiadásai a második 

félévben fognak realizálódni. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy azt amit elterveztünk, azt 

valószínűleg meg tudjuk oldani. A másik fontos dolog, hogy ez egy olyan beszámoló, amiben 

abszolút korrekt számok vannak. Sőt a pénzügyi csoport vezetője naprakész válaszokat tudott 

adni a képviselő-testületnek. Ez számomra most új, és nagyon jó érzés, hogy feljött a 

pénzügyi csoport, és úgy néz ki, hogy az önkormányzati gazdálkodás ilyen tekintetben is 

egyensúlyba került.  

Forgó Pál képviselő: Öröm számomra az, hogy végre egy félévi költségvetés tárgyalásakor 

arról beszélünk, hogy pontos számok vannak előttünk. Már a mai kornak megfelelő 

rugalmassággal tudunk dolgozni. Jól döntöttünk, amikor úgy döntött a testület, hogy ezt az 

informatikai fejlesztést feltétlenül meg kell valósítani, hogy mindig tudjuk, hogy hogyan 

állunk. Nagyon örvendetes, hogy a város pénzügyi helyzete ilyen. Ez egy kemény munka 
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eredménye. Én remélem, hogy a következő év tervezésénél már nem lesznek gondjaink, hogy 

kit küldjünk el, hány csoportot szüntessünk meg, stb. A beszámolót jónak tartom és 

elfogadásra javaslom.  

Nagy Attila képviselő: Igen, nagyon komoly vitáink voltak, és amikor elfogadásra került a 

költségvetés, akkor én nagyon-nagyon aggódva fogtam neki ennek az évnek. Örülök neki, 

hogy én magam is naprakész adatokat tudok lehívni, és ez köszönhető ennek az integrált 

rendszernek. Valóban ez nagyon kemény munka volt a pénzügyi csoport részéről, de nagyon 

ügyesen megoldották. Az intézményeknél most fog jelentkezni az integrált rendszer 

használata, és remélem, hogy ennek is pozitív hozadéka lesz. A beszámolóval kapcsolatban 

valóban egy nagyon szigorú gazdálkodást kellett folytatnunk, és csak úgy tudtuk ezt elérni, 

hogy gyakorlatilag csak a szükséges dolgokra költöttünk. Meg kell jegyezni, hogy a dologi 

kiadásoknál azért túllépés mutatkozik, de összintézményi szinten azért időarányosan 

teljesítettünk. Továbbra is az a célunk, hogy ebből a költségvetésből kijöjjünk. Nem könnyű. 

Köszönöm szépen mindenkinek a munkáját.  

Ruck Márton polgármester: Az integrált rendszert mindannyiunknak meg kell tanulni, mert 

napi szinten kell használni. A pénzügyi csoportnak nem volt megadva a lehetőség a tanulásra, 

a program telepítésétől kezdve egyből élesben kellett használni. Tényleg nagyon keményen 

meg kellett mindenkinek dolgozni. Abszolút hozták az elvárásainkat. Ez tényleg egy óriási 

teljesítmény, amit köszönünk szépen. Egy ilyen költségvetés végrehajtásának igen komoly ára 

van. Hiszen úgy az intézményvezetők részéről, az én részemről is nagyon kemény döntéseket 

kell hozni, és ezek nem népszerű döntések. De el kellett dönteni, hogy mit akarunk, hogy 

talpra akarjuk állítani az önkormányzatot, vagy népszerűek leszünk és záros határidőn belül 

úgymond az utolsó lekapcsolhatja a villanyt.  

Szabó Istvánné pénzügyi vezető: Még annyit hozzátennék, hogy beállítottunk a 

költségvetésbe egy működési hitelfelvételt. A hitelt még idáig nem kellett, hogy felvegyük. E 

nélküli teljesítésünk is időarányos.  

Ruck Márton polgármester: Köszönöm az észrevételt, ez nagyon fontos, hiszen úgy kell 

teljesítenünk a költségvetést, hogy azt a 21 millió hitelt ne kelljen felvennünk.  

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

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

210/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2011. 

évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámolót az alábbiak szerint 

hagyja jóvá: 

 

Az Önkormányzat és költségvetési szervei adatait a  7/2011.(III.8.)  számú önkormányzati 

költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza.  
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Az önkormányzat és költségvetési szervei  

2011. év költségvetési előirányzatainak első féléves alakulása  

2.  A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. év költségvetési 

előirányzatának első féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Bevételeink és kiadásaink fő alakulásai: Ezer Ft-ban 

Megnevezés 

 

Eredeti Módosított Tényleges % 

Pénzkészlet 2011. január 1-én.   19 622  

A költségvetés bevételeinek fő összege 1 023 510 1 081 894 421 007 39% 

A költségvetés kiadásainak fő összege 1 023 510 1 081 894 374 998 35% 

Függő, átfutó, pénzforgalom nélküli bevétel   - 9660  

Pénzkészlet egyenlege 2011. június 30-án   55 971  

 

Költségvetési bevételek 

 

3. Az önkormányzat (összevont) 2011. év első félévi teljesített - továbbá eredeti, módosított 

előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és 

felhalmozási cél szerinti részletezését az 1-2.melléklet tartalmazza. (A táblázatban 

feltüntetésre kerül a teljesítés alakulása is.) 

 

4. Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2011. év első félévében teljesített, továbbá 

eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési kiadásait - intézményi bontásban és 

szakfeladatonkénti részletezés szerint – a 3. melléklet tartalmazza. 

 

A költségvetési kiadások 

Működési kiadások 

 

6. Az önkormányzat 2011. év első félévben teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított 

előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a 

következők szerint hagyja jóvá: 
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eFt 

Megnevezés Eredeti  

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

2011. féléves 

teljesítés 

Teljesítés 

alakulása % 

Működési kiadások  675 150 719 322 370 438 50% 

Ebből:     

- személyi jellegű kiadások 274 801 291 128 158 046 54% 

- munkaadókat terh.járulékok 75 320 79 662 39 463 50% 

- dologi jellegű kiadások 212 161 232 429 124 217 53% 

- ellátottak pénzbeli juttatásai 96 635 99 870 42 144 42% 

- speciális célú támogatások 16 233 16 233 6 568 40% 

 

6. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek 2011. év 

első félévében teljesített - továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti - működési 

kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. 

Felhalmozási kiadások 

7. Az önkormányzat felhalmozási (beleértve a felújításokat is) kiadásait a képviselő-testület 

az alábbiak szerint határozza meg. 

eFt 

Megnevezés Eredeti  

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

2011 féléves 

teljesítés 

Teljesítés 

alakulása % 

A felújítási és felhalmozási 

kiadások 

339 756 339 956 3 360 1 % 

Ebből:     

- beruházások 337 371 337 571 1 140  

- felújítások 1 600 1 600 1 500 94% 

- egyéb felhalmozási célú 

kiadások, támogatások 

785 785 720 92% 

 

8. Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek 2011. év első félévben 

teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti - felújítási és felhalmozási 

kiadásait a 7-8. melléklet tartalmazza. 

9. Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) felújítási előirányzatainak 

2011. év első féléves teljesítését célonként az 7-8. melléklet rögzíti. 
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10. Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) 2011. év első félévi teljesített 

felhalmozási kiadásait feladatonként a 8. melléklet tartalmazza. 

Költségvetési tartalék alakulása 

11. Az önkormányzat képviselő-testülete a tartalék  felhasználást az alábbiak szerint hagyja 

jóvá: 

Megnevezés Eredeti  

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

2011. féléves 

teljesítés 

(tartalék 

felhasználás) 

Teljesítés 

alakulása % 

Tartalék 6 204 20 216 0  

Ebből:     

- általános tartalék     

- működési céltartalék 6 204 20 216 0  

 

Hiteltörlesztések alakulása 

12. Az önkormányzat képviselő testülete a 2011. év első félévi  teljesített hiteltörlesztéseket 

az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

Megnevezés Eredeti  

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

2011. féléves 

teljesítés  

Teljesítés 

alakulása % 

Hiteltörlesztés 2 400 2 400 1 200 50% 

Ebből:     

Munkabér hitel törlesztés     

Felhalmozási hitel törlesztés 2 400 2 400 1 200 50% 

 

A 2011. I .félévi   beszámolóhoz  kapcsolódó mellékletek csatolva. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:   Ruck Márton polgármester 
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7. napirendi pont 

Ruck Márton polgármester: A következő napirendi pont a beszámoló a helyi utak és járdák, 

önkormányzati ingatlanok állapotáról. 

Kraller József képviselő: A beszámolót kissé szűkösnek találtuk. Úgy érezzük, hogy ennél 

jóval több problémával találkozunk, mint ami a beszámolóból látszik. Jelentős tétel, hogy az 

utóbbi időben átadásra került jelentős nagyságú útfelület, és díszburkolatú járda. A beszámoló 

jelentős részét kitölti ez a megközelítés. Ha végigmegyünk a  településen azért találunk 

problémákat az utak tekintetében. Medgyesegyházán is felsoroltunk egy jó néhány utat, ami 

ebben a beszámolóban nem szerepel, ahol nem használhatjuk ezt a beszámolóban szereplő 

jelzőt, hogy a telet megfelelő állapotban várják. Azonban ismerve kereteinket, pillanatnyilag 

nem történt meg nagyobb összeg útfelújításra, ezért csak tényként említhetjük meg, hogy ezek 

a problémák fennállnak. A bizottság azt az iránymutatást adja, hogy a jövőben próbáljunk 

meg egy nagyobb keretet biztosítani arra, hogy az útjainkat rendbe tudjuk tenni. A bizottság 

javaslata az, hogy méressük fel a kátyúzásra igényes utakat, és erre kérjünk ajánlatokat.  

Forgó Pál képviselő: Teljesen egyetértek az elhangzottakkal. Szükséges a járdák felújítása is, 

ezekre figyelni kell majd a pályázati lehetőségeket. Átadásra került a lakosság örömére ez a 

négy utca. A hétvégén végigmentem és megnéztem és szeretném felhívni a lakosság 

figyelmét, hogy ez mindnyájunk érdekében épült, és szeretném, ha ez mindig olyan állapotban 

lenne, mint az átadáskor. Gondolok itt a gazra, a le nem vágott fűre. A hivatal erre hivatott 

dolgozója szerezzen érvényt a rendeletünknek, akár bírságolással is.  

Dr. Várszegi Tamás alpolgármester: Én azzal nem értek egyet, hogy az önkormányzati 

tulajdonban lévő szilárdburkolatú utakon megtörténtek a javítások. Ez elég félrevezető. Nem 

történt meg. 

Ruck Márton polgármester: Az egész településre kiterjedő felmérést kell készíteni, és ki 

kell javítani az úthibákat. A jövőre nézve úgy kell kalkulálnunk, hogy egy tavaszi és egy őszi 

karbantartást el kell végeznünk.  

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

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

211/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi utak és járdák, 

önkormányzati ingatlanok állapotáról szóló beszámolót elfogadja. A helyi utak 

állapotára tekintettel megbízza a polgármestert, hogy kérjen árajánlatotokat a 

kátyúzási munkákra. A jövőben az utak állapotának megőrzésére a mindenkori 

költségvetésben keretet kell biztosítani.  

 

 határidő: következő testületi ülés 

 felelős: Ruck Márton polgármester 
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8. napirendi pont 

Ruck Márton polgármester: A következő napirendi pont az alapító okiratok módosítása. 

Előadója Gácsér Béla jegyző úr.  

Gácsér Béla jegyző: Két rövid szóbeli kiegészítésem van. Két módosítás érkezett az 

intézmények részéről, az egyik a Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ az SNI-s 

tanulók meghatározását módosította, szűkítette abból az okból, hogy nem tudnak, nem 

képesek halmozottan fogyatékos gyermekeket oktatni. A másik a Gondozási Központ 

javaslata, hogy a Támogató Szolgáltatás irodahelyisége az alapító okiratban telephelyként 

szerepel, míg a működési engedélyben ez nyitva álló helyiségként szerepel. A két okiratnak 

szinkronban kell lennie, ezért javaslom azt módosítani.  

Kraller József képviselő: Mind a négy intézményünkben módosítani volt szükséges az 

alapító okiratok. Jegyző úr már részben elmondta a Schéner Mihály Nevelési és Oktatási 

Központnál történt változásokat. Ezen felül neveket tekintve minden intézménynél be kellett 

kerüljön a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat. A Művelődési Ház és Könyvtár 

tekintetében a Bánkúti Közösségi Házat telephelyként kellett feltünteti. A Gondozási 

Központnál az étkeztetés területi ellátását kiterjesztettük Almáskamarásra. Az alapító 

okiratokat az előterjesztés egységes szerkezetbe foglalva az említett kiegészítésekkel 

tartalmazza, a bizottság ezt elfogadásra javasolja.  

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

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

 

212/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Schéner Mihály 

Nevelési és Oktatási Központ alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el: 

 

 

 ALAPÍTÓ HATÁROZAT 

1. Az intézmény neve:  

Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ 

 

2. Az intézmény székhelye: 

 5666 Medgyesegyháza, Luther u. 7. 

 

3.  Intézménytípusok megnevezése: 

bölcsőde,             

óvoda,                 
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általános iskola   

  

4.  Az intézmény önálló egységei, tagintézményei: 

Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ Általános Iskolája (1-8. évfolyamos) 

5666 Medgyesegyháza, Luther u. 7.sz 

Telephelye:   Általános Iskola Medgyesegyháza, Jókai u. 3. 

  

  

Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ Óvodája 

5666 Medgyesegyháza, Hősök u. 2.  

Telephelyei:  

5752 Medgyesegyháza-Bánkút, Kossuth. u. 10. 

5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 12.  

5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u.41. 

 

5. Az intézmény tagozatai:  

 Általános iskola általános tantervű tagozata 

 Általános iskolai oktatás sajátos nevelési igényű tanulók számára (integrált) 

 Óvodai nevelés nem sajátos nevelési igényű gyermekek számára 

 Óvodai nevelés sajátos nevelési igényű gyermekek számára (integrált) 

            Bölcsődei ellátás 

 

6. Az alapító és irányító szerv megnevezése:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.sz. 

 

7. Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve:  

Medgyesegyháza-Pusztaottlaka-Medgyesbodzás Alapfokú Közoktatási 

Intézményfenntartó Társulás 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.sz. 

 

8.  Fenntartói és felügyeleti jogot gyakorló szerve: 

Medgyesegyháza Városi  Önkormányzat Képviselő-testülete  
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5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. sz. 

 

9.  Intézmény törzsszáma:   633732 

 

10. Az intézmény működési területe, működési köre: 

 Medgyesegyháza, Pusztaottlaka, Medgyesbodzás közigazgatási területe 

 

11. Felvételi körzete: 

 Általános iskolai nevelés és oktatás 1-8. évfolyam: 

Medgyesegyháza, Pusztaottlaka és Medgyesbodzás közigazgatási területén a 

medgyesegyházi intézményegység és telephelye. 

  

Óvodai nevelés: 

Medgyesegyháza közigazgatási területén a medgyesegyházi intézményegység és 

telephelyei, 

 Pusztaottlaka közigazgatási területén a pusztaottlakai telephely, 

 Medgyesbodzás közigazgatási területén a medgyesbodzási telephely. 

 

Bölcsődei ellátás: 

Bölcsődei ellátási területe Medgyesegyháza közigazgatási területe 

 

12. Az intézmény jogállása:   

 Önálló jogi személyként működő önkormányzati költségvetési szerv 

 

13.  Gazdálkodási jogköre:  

           - önállóan működő költségvetési szerv       

- pénzügyi-gazdasági feladatait  Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatala látja el. 

            

14. Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 

 TEÁOR 852010 Alapfokú oktatás 
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15.  Az intézmény adószáma: 16654907-1-04 

 

16. Az intézmény tevékenységei, szakfeladat számai: 

 

Alaptevékenységek: 

 

889101   Bölcsődei ellátás    

 

851011          Óvodai nevelés, ellátás       

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése: 

A többi gyermekkel együtt nevelhető gyermek aki:  

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével 

küzd; 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd. 

A többi gyermekkel együtt nevelhető enyhe fokú értelmi fogyatékos, testi fogyatékos, 

beszédfogyatékos  gyermekek integrált nevelése. 

 

852012 Sajátos nevelésű igényű tanulók nappali rendszerű iskolai nevelése, 

oktatása 1-4 évfolyamon: 

A többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható  tanuló aki:  

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével 

küzd; 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd. 

A többi tanulóval együtt nevelhető enyhe fokú értelmi fogyatékos, testi fogyatékos, 

beszédfogyatékos  tanuló integrált nevelése. 

 

852022  Sajátos nevelésű igényű tanulók nappali rendszerű iskolai nevelése, 

oktatása 5-8 évfolyamon: 

 

A többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható  tanuló aki:  

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével 

küzd; 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd. 
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A többi tanulóval együtt nevelhető enyhe fokú értelmi fogyatékos, testi fogyatékos, 

beszédfogyatékos  tanuló integrált nevelése. 

 

852013    Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 

nevelése, oktatása 1-4 évfolyamon 

852021   Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon 

 

852023   Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 

nevelése, oktatása 5-8. évfolyamon 

 

855911  Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

855912  Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 

855913  Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése  

855914  Általános iskolai tanulószobai nevelés 

855915  Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

855916  Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

562912  Óvodai intézményi étkeztetés 

562913  Iskolai intézményi étkeztetés 

 

856099  Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

931204  Iskolai,diáksport-tevékenység és támogatása 

682002  Nem lakóingatlan bérbeadása 

811000  Építményüzemeltetés 

 

 

 

17. Az intézmény évfolyamai: 

 

18.1. Általános tantervű tagozat 

  1-8. évfolyammal működő általános iskola 

18.2. Sajátos nevelési igényű tanulók részére 

1-8. évfolyammal működő általános iskola 
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18.3. Óvodai nevelés sajátos és nem sajátos nevelési igényű gyermekek részére 

3-8 éves korú gyermekek ( kis,- középső-, nagycsoport tiszta és vegyes 

életkorú csoportokban)  

18.4. Bölcsődei ellátás   

 

  

18. Intézmény befogadóképessége: 

18.1. Általános iskolai nevelés, oktatás 

 medgyesegyházi intézményegység 436 fő 

   

18.2. Óvodai nevelés  

    medgyesegyházi intézményegység 145 fő 

  medgyesbodzási telephely                 35 fő 

  pusztaottlakai telephely                    25 fő 

 

           18.3. Bölcsődei ellátás 

                      medgyesegyházi intézményegység    12 fő 

 

19. Vállalkozási tevékenysége: 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. 

 

 

 

20. Az intézmény feladatellátásához biztosított vagyon megnevezése: 

 

20.1  Ingatlanok: 

Medgyesegyháza Városi  Önkormányzat tulajdonában lévő, az önkormányzat 

törzsvagyoni körébe sorolt Medgyesegyháza belterület   Luther u.5- 7.sz,  Hősök u. 2., 

Medgyesegyháza-Bánkút, Kossuth. u. 10.; 

Medgyesbodzás Községi Önkormányzat tulajdonában lévő, az önkormányzat 

törzsvagyoni körébe sorolt Medgyesbodzás belterület  Széchenyi u.41.  

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat tulajdonában lévő, az önkormányzat 

törzsvagyoni körébe sorolt Pusztaottlaka belterület, Felszabadulás u. 12.sz. 
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20.2. Ingóságok:  

A mindenkori vagyonrendeletben, intézményi leltárban, a mindenkori leltár 

szerinti értékben meghatározott ingóságok. 

 

20.3. Pénzeszközök:  

  Az intézményi költségvetésében szereplő támogatás. 

 

21. Vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jog 

Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti rendelkezés jogára a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló rendelet az irányadó. 

 

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 – a társult önkormányzatok polgármesterei 

véleményének kikérése mellett - Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testületének át nem ruházható hatáskörébe tartozik. Az intézményvezető felett az 

egyéb munkáltatói jogokat a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat polgármestere 

gyakorolja.  

Az intézményegységek vezetőit az intézményvezető nevezi ki az igazgatótanács 

egyetértésével.  

A pályáztatás és foglakoztatás tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 

138/1992.(X.8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben előírásai az irányadóak. 

 

23. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 

            A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.törvény alapján.  

 

 

24.  Az alapító okirat hatályossága: 
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Az alapító okirat 2011. szeptember 1-én lép hatályba. 

Ezzel egyidejűleg a 140/2007. (VII.25.) Kt. határozattal elfogadott alapító okirat és 

annak módosításai hatályukat vesztik. 

 

Felelős:   Gácsér Béla jegyző 

határidő: azonnal 

 

 

213/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Alapító határozat 

 

1. Az intézmény neve: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesteri       

Hivatala      

2. Az intézmény székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. 

3. Alapító és Irányító neve, címe: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete.      

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.  

      Alapítás kelte: 1990. október 1. 

4. Az intézmény önkormányzati költségvetési szerv, jogi személy. 

6. Az intézmény működési időtartama: határozatlan idő. 

7. Az intézmény illetékességi és működési köre: Medgyesegyháza közigazgatási 

területe. 

8. Azonosító adatok: 

- Felügyeleti szerv: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. 

- Fejezet száma: 04 

- Ágazati azonosító: (szakágazat)  841105 

-     Bankszámlaszáma: 

11733137-15344083-00000000                 Költségvetési elszámolási számla 

            -     Költségvetési számlához tartozó alszámlái: 

11733137-15344083-04400000                   Idegen bevételek alszámla 

11733137-15344083 10080003                   Környezetvédelmi alap alszámla 

11733137-15344083-00930000                   Társ.össz.megv.közműfejl.lebony. 

11733137-15344083-03610000                   Bírság számla 
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11733137-15344083-03780000                   Késedelmi pótlék számla 

11733137-15344083-05670000                   Szlovák Nemzetiségi Önkorm. 

11733137-15344083-05740000                   Román Kisebbségi Önkor. 

11733137-15344083-08590000                   Adóbeszedési számla 

11733137-15344083-08660000                   Termőföld bérbeadásából sz.j.adó      

11733137-15344083-09070000                    Háziorvosi szolgálat számla 

11733137-15344083-03540000                    Iparűzési adó 

11733137-15344083-10030008                  „Játékvilág –Játéktér AVOP                      

11733137-15344083-06530000                     Letéti számla 

11733137-15344083-00930000                     Közműfejlesztési számla 

11733137-15344083-08970000                     Gépjárműadó számla 

11733137-15344083-08800000                     Idegen bevételek elsz.számla 

11733137-15344083-04020000                Területfejlesztési alszámla 

11733137-15344083-02130000             Ált.Iskola és Óv.ROP 231-200 

11733137-15344083-39920001             Városi Önk.Ált.Iskola(HEFOP) 

11733137-15344083-39770002             Városi Önk.Művelődési Ház-HEFOP 

11733137-15344083-80010007             Városi Önk.Művelődési H. ( 1%) 

11733137-15344083-10010000             Szélessávú Informaikai Beruházás 

11733137-15344083-10020009             Vízbázisvédelem előkészítése 

11733137-15344083-05120000             Állami hozzájárulások pénzforgalmi számla 

11733137-15344083-10120006            TÁMOP pály.-Híd a munka világába- 

11733137-15344083-10110007            Medgyesegyháza közlekedés korszerűsítése 

11733137-15344083-03470000            Eljárási számla 

11733137-15344083-03920000            Medgyesegyháza talajterhelési díj 

11733137-15344083-10130005            Czene Károly támogatása alszla  

11733137-15344083-10200005           TIOP IKT.eszk.beszerzés  

11733137-15344083-10190009           TÁMOP „Kultúrával a közösségekért”                   

11733137-15344083-10230002           „Helyi- és átmenő forgalom  közlekedési 

                                                               hál.korszerűsítése DAOP-3.1.1./D-2010-0007 

- Költségvetési intézmény törzsszáma: 344081 

- Statisztikai számjele: 15344083 8411 321 04 

- Általános forgalmi adó alanyisága: adóalany 

adóazonosító szám: 15344083-2-04 
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- Számlavezető pénzintézet megnevezése és címe: 

-  Országos Takarékpénztár Rt. Medgyesegyháza 

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 21/A 

 

   

9. Szervezeti felépítés: 

- Polgármester 

- Alpolgármester (társadalmi megbízatású) 

- Jegyző 

- Aljegyző 

- Igazgatási csoport 

- Pénzügyi csoport 

 

 

10. Tevékenységi kör: 

Tevékenységi körébe tartozik a településen felmerülő, a helyi önkormányzatokról 

szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvényben felsorolt kötelező és ezen kívül 

a Képviselő-testület által meghatározott önként vállalt feladatok ellátása. 

Mindenekelőtt a közszolgáltatások ellátása – különösen a településüzemeltetéshez, a 

kommunális, a hatósági jellegű egyedi ügyekhez kapcsolódó valamennyi szolgáltatás, 

illetve az intézményrendszer koordinálása. 

Ellátja a helyi kisebbségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatokat. 

Ellátja a Medgyesegyháza-Újkígyós-Medgyesbodzás Szélessávú Informatikai 

Infrastruktúra Fejlesztése Beruházási Társulás számviteli, könyvviteli, gazdálkodási 

feladatait. 

11. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. 

 

12. Az Intézmény alaptevékenységei, szakfeladat számai : 

 

         412000    Lakó és nem lakóépületek építése 

         421100    Helyi utak fenntartása 

         522110    Közutak üzemeltetésével,fenntartásával kapcsolatos kiadások 

         682001    Lakóingatlanok bérbeadása,üzemeltetése 

         682002    Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése 

         811000    Építményüzemeltetés 

                     813000    Zöldterület kezelés 

         841112    Önkormányzati jogalkotás 

         841114    Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
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         841115    Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

                     841116     Országos települési kisebbségi önkormányzati választásokhoz  

                          kapcsolódó tevékenység 

         841126     Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

         841127    Települési kisebbségi Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

         841401    Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával        

                                összefüggő szolgáltatás 

               841402    Közvilágítás 

               841403    Város és községgazdálkodás 

               841901    Önkormányzatok elszámolásai 

                     841902    Központi költségvetési befizetések 

                     841906    Finanszírozási műveletek 

                     841908    Fejezeti és általános tartalék 

               882111    Rendszeres szociális segély 

               882112    Időskorúak járadéka 

               882113    Lakásfenntartási támogatás 

               882114    Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 

               882115     Ápolási díj alanyi jogon 

               882116     Ápolási díj méltányossági alapon 

               882117     Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

               882118     Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

               882119     Óvodáztatási támogatás 

               882121     Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 

               882122     Átmeneti segély 

               882123     Temetési segély 

               882124     Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

               882125     Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 

               882129     Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 

               882202     Közgyógyellátás 

               882203     Köztemetés 

               889942     Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 

                     890301     Civil szervezetek működési támogatása 
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               890302     Civil szervezetek program és egyéb támogatása 

               890441     Közcélú foglalkoztatás 

               890442     Közhasznú foglalkoztatás 

               890443     Közmunka 

               931903     Máshova nem sorolható egyéb sporttámogatás 

               932911     Fürdő és strandszolgáltatás 

               949900     Máshova nem sorolható közösségi,társadalmi tevékenység 

               960302     Köztemető fenntartás és működtetés               

               360000     Víztermelés,kezelés 

               370000     Szennyvíz gyűjtés,tisztítás 

               841133     Adó-, illeték kiszabás, beszedés, adóellenőrzés 

                  

10. Az intézmény vagyona: az intézményhez tartozó szakmai egységek működéséhez, 

tevékenységi körükhöz biztosított tárgyi eszközök, melyek az intézmény vagyonába 

nem tartoznak bele. 

 

11.  Az intézmény gazdálkodása: 

Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.  

Önálló munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik. 

Költségvetési előirányzat és a tevékenységi köre gyakorlása során képződött, és a 

képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési maradvány felhasználásáról 

önállóan jogosult dönteni. 

Az intézmény éves költségvetési előirányzatait a hatályos jogszabályok és a 

képviselő-testület által biztosított kereten belül önállóan állítja össze. A 

Polgármesteri Hivatal ellátja az önállóan működő önkormányzati intézmények 

pénzügyi-gazdasági feladatait is. 

     A feladatellátás részletes szabályait az intézmények között kötött külön       

megállapodás állapítja meg. 

 

Önállóan működő költségvetési  intézmények: 

 

- Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ, Medgyesegyháza, Luther   

u. 5-7. 

- Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ,  

Medgyesegyháza, Luther u. 1.  

- Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár, 

Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. 
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- Medgyesegyháza–Újkígyós–Medgyesbodzás Szélessávú Informatikai 

Infrastuktúra Fejlesztése Beruházási Társulás Medgyesegyháza, Kossuth tér 

1.sz. 

 

12. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 

Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat alapján az Ötv. 36. § (1) bekezdés 

szerint a Képviselő-testület határozatlan időre nevezi ki. 

 

           13.  Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:  

                         A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII.törvény szerint. 

 

14. Az alapító okirat hatályossága: 

Az alapító okirat 2011. szeptember 1-én lép hatályba. 

Ezzel egyidejűleg a 210/2003. (X.28.) Kt. határozattal elfogadott alapító okirat és annak 

módosításai hatályukat vesztik. 

 

Felelős:   Gácsér Béla jegyző 

  Határidő:  azonnal 

 

 

 

214/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete Gondozási Központ 

alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el: 

                                                    ALAPÍTÓ  HATÁROZAT                                                       

1. Költségvetési szerv neve: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ  

    Költségvetési szerv székhelye: Medgyesegyháza, Luther u. 1. 

    Telephelyei: Medgyesegyháza, Kossuth tér 5. (Idősek Otthona) 

             Medgyesegyháza, Luther u. 9.  (Idősek Klubja) 

Ellátottak számára nyitva álló helyiség:Medgyesegyháza, Kossuth tér 13. 

(Támogató Szolgáltatás) 

2. Típus: integrált intézmény bentlakást nyújtó intézményi részleggel (Idősek Otthona) 

3. Gazdálkodási jogköre: Önállóan működő  költségvetési szerv. 

Pénzügyi-gazdasági feladatait Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatala látja el. 

4. Szakágazati besorolása: 873000 
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5. Intézmény törzsszáma  : 633754 

6. Intézmény adószáma    : 16654921-1-04 
7. Illetékességi és működési köre: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 

településeinek  közigazgatási területe a társulási megállapodásban rögzített ellátások 

esetén [V.4-5.], egyebekben Medgyesegyháza közigazgatási területe. 

8. Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője gyakorolja a Gondozási Központ 

munkáltatói jogkörét.  

9. Felügyeleti és Irányító  szerv neve, címe: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Képviselő-testülete, 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. 

10. Alapító szerv neve, címe: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete, 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. 

11. A költségvetési szerv vezetőjét Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete nevezi ki - pályázat alapján -  5 éves határozott időre. 

12. Az  önállóan működő költségvetési szerv állami feladatként ellátandó 

alaptevékenysége: 
a. 889921   Étkeztetés  

Ellátási terület: Medgyesegyháza és Almáskamarás közigazgatási területe. 

b. 889922   Házi segítségnyújtás  

c. 889924   Családsegítés  

d. 889923   Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás : 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának 2006. 

szeptember 15-én hatályba lépett megállapodása szerint, Medgyesegyháza szakmai 

központként a Dél-Békési Kistérség valamennyi településére, így Almáskamarás, Battonya, 

Dombegyháza, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, 

Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, 

Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Végegyháza településekre kiterjedően 

biztosítja. 

e. 889925  Támogató Szolgáltatás: 

A Támogató Szolgáltatás a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának 2006. szeptember 

15-én hatályba lépett megállapodása szerint, Medgyesegyháza központtal Almáskamarás, 

Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Magyarbánhegyes, Medgyesbodzás, Nagybánhegyes, 

Nagykamarás, Pusztaottlaka településekkel a Ttv.  szerinti  társulásban működik. 

f. 881011  Nappali ellátás  

Ellátási terület : Medgyesegyháza és Almáskamarás közigazgatás területe 

g. 873011 A személyes gondoskodás keretébe tartozó ápolást , gondozást nyújtó 

szakosított ellátást biztosít.  

Ellátási területe: Békés megye közigazgatási területe 

h. 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás  

Feladatellátás helye: Medgyesegyháza, Luther u. 1. 

13. Egészségügyi alapellátás keretében az alábbi feladatot látja el :  

a) 869041  védőnői szolgálat 

b) 869042  iskola egészségügyi szolgálat 

c) 869031  labor 

d) 862101  háziorvosi  szolgálat 

e) 862301  fogorvosi szolgálat 

f) 862102  ügyelet 
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14. 682002   Nem lakóingatlan bérbeadása 

15. 811000   Építményüzemeltetés 

16. Vállalkozási tevékenysége: 

Az önállóan működő  költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

17. A 2001. április 1. napjától önállóan működő költségvetési szerv alapításának időpontja:  

1998. január 1.  

       

18. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:  

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény alapján.   

 

19.  Az alapító okirat hatályossága: 

Az alapító okirat 2011. szeptember 1-én lép hatályba. 

Ezzel egyidejűleg a 245/2007. (XII.18.) Kt. határozattal elfogadott alapító okirat és 

annak módosításai hatályukat vesztik. 

 

Felelős:   Gácsér Béla jegyző 

  Határidő:  azonnal 

 

215/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratát az alábbiak szerint 

fogadja el: 

ALAPÍTÓ  HATÁROZAT 

 

1.) Az intézmény neve:  Medgyesegyháza Városi  Önkormányzat Művelődési Ház és 

Könyvtár 

2.)  Az intézmény törzsszáma:      633743 

 

3.)  Intézmény szakágazati besorolása:     932900   

 

4.)  Intézmény adószáma :                         16654914-1-04 

 

5.)  Székhelye:     5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. 

 

6.)  Telephelye:    5752 Medgyesegyháza-Bánkút, Petőfi u.42-44. 
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7.)  Működési területe:   Medgyesegyháza közigazgatási területe 

 

8.)  Alapító és Irányító szerv neve,címe:  Medgyesegyháza Városi Önkormányzat  

       Képviselő-testülete. 

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.   

       Alapítás kelte      :                                   1992.január 1. 

       Alapító rendelet száma:                           19/1991.(X.14.) 

   

9.)  Felügyeleti szerve:   Medgyesegyháza Városi Önkormányzat  

      Képviselő-testülete. 

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. 

10.)   Jogállása:    Önálló jogi személy, költségvetési szerv 

 

11.)  Költségvetési gazdálkodási jogköre: Önállóan működő költségvetési szerv 

Pénzügyi-gazdasági feladatait Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatala látja el  

 

12.) Vagyona:    Ingatlan felett használati joggal rendelkezik 

      1992. január 1-i 

       bruttó értéke:  5.559,- eFt 

       nettó értéke:  3.226,- eFt 

13.)  Alaptevékenysége, szakfeladata: 

910502        Művelődési Házak tevékenysége Medgyesegyháza közművelődésének, 

közművelődési közösségei tevékenységének koordinálása. 

Ismeretterjesztő, kulturális, szakköri tevékenység irányítása, összefogása.  

Népművészeti hagyományok ápolása, 

855933 Iskolán kívüli oktatás. 

910123 Könyvtári tevékenység: 

- A fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban 

meghatározott fő céljait nyilatkozatban közzé teszi 

- Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 

bocsátja 

- Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 

szolgáltatásairól 

- Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését 

- Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében 

- Gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja 

- Közhasznú információs szolgáltatást nyújt 
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- Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt 

- Szabadpolcos állományrésszel rendelkezik 

 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
      -     fizetődíjas rendezvények, tanfolyamok szervezése, lebonyolítása, 

      -      reklámtevékenység, 

      -      fénymásolás, szövegszerkesztés, nyomtatás, Internet-használat, 

      -      szórakoztató rendezvények szervezése, lebonyolítása, 

      -      tourinform iroda működtetése. 

 

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása , üzemeltetése 

811000 Építményüzemeltetés 

 

14.)  Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony: 

        A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.törvény alapján. 

 

15.) Az önállóan működő költségvetési szerv vezetőjét Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat Képviselő-testülete  nevezi ki - pályázat alapján - 5 éves határozott időre. 

 

16.) A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. 

 

 17.) Az alapító okirat hatályossága: 

Az alapító okirat 2011. szeptember 1-én lép hatályba. 

Ezzel egyidejűleg a 291/2005. (X.25.) Kt. határozattal elfogadott alapító okirat és 

annak módosításai hatályukat vesztik. 

 

 

Felelős:   Gácsér Béla jegyző 

  Határidő:  azonnal 

 

 

9. napirendi pont 

Ruck Márton polgármester: A következő napirendi pontunk az európai uniós pályázati 

források felhasználásának szabályzata. Az előterjesztést Szabó Istvánné pénzügyi vezető 

készítette. 

Szabó Istvánné pénzügyi vezető: Ezt a szabályzatot a testület még kiegészítheti, 

módosíthatja. 

Kraller József képviselő: Mindenképpen fontos az, hogy az európai uniós forrásokat teljes 

mértékben elkülönítetten kell kezelni, naprakész nyilvántartásokat kell róluk vezetni. A 

bizottsági ülésen néhány kiegészítést tettünk arra vonatkozóan, ami a képviselő-testület 

következetességét irányozza elő. Bármelyik intézményben csak úgy történhet meg pályázat 

benyújtása, ha arra a képviselő-testület áldását adja. Ennek megfelelően a szabályzat 1-es 

pontjában is egy ilyen jellegű kiegészítést történt, hogy a képviselő-testület előzetes 
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hozzájárulásával pályázhat az intézmény. Az ötös pontban „A képviselő-testület 

felhatalmazza az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező vezetőt, aki írásban megbízza a 

pályázat elkészítéséért felelős személyt, aki a későbbiekben a pályázattól függően esetlegesen 

ellátja a projektmenedzseri feladatokat is.” A szabályzat 8. pontja pedig kerüljön kiegészítésre 

azzal, hogy első körben a képviselő-testület legyen értesítve. A szabályzat lényege, hogy az 

önkormányzatnál ki kell nevezni egy projektkoordinátort. A munkát mindenképpen 

polgármester úr irányítja, és ebben segítségére van a jegyző úr is. Szabályozva van, hogy 

milyen nyilvántartásokat kell vezetni. Pályázatfigyelésre vonatkozóan helyi szinten is vannak 

feladatok, illetve van egy megállapodásunk is külső céggel.  

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

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

 

216/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete szabályzatát az európai 

uniós pályázati források felhasználásának eljárási rendjéről az alábbi módosításokkal 

fogadja el: 

- A szabályzat első pontja, harmadik bekezdés első  mondata az alábbira 

módosul: „A polgármesteri hivatal, illetve az intézmények saját 

költségvetési előirányzatuk terhére a képviselő-testület előzetes 

hozzájárulásával önállóan pályázhatnak.” 

- A szabályzat 5. pontja, második bekezdése első mondata az alábbira 

módosul: „A képviselő-testület felhatalmazza az illetékességgel és 

hatáskörrel rendelkező vezetőt, aki írásban megbízza a pályázat 

elkészítéséért felelős személyt, aki a későbbiekben a pályázattól függően 

esetlegesen ellátja a projektmenedzseri feladatokat is.” 

- A szabályzat 8. pontja az alábbira módosul: „ A pályázatok elbírálásáról a 

projektmenedzsernek a döntésről szóló írásos értesítés másolatának 

megküldésével haladéktalanul értesítenie kell a képviselő-testületet, illetve 

az önkormányzati koordinátort, egyben biztosítani kell a lebonyolításhoz 

szükséges intézkedések megtételét.  

 

 

határidő: értelemszerű 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

10. napirendi pont 

Ruck Márton polgármester: a következő napirendi pont a helyi önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása. A napirend előadója Gácsér Béla jegyző úr. 

Gácsér Béla jegyző: Az előterjesztés tartalmazza a részletes indoklást, illetve a mellékelt 

kormányhivatali állásfoglalás ennél is részletesebb.  

Kraller József képviselő: A képviselők megválasztását követően tiszteletdíjra vonatkozóan 

rendeletet kell készíteni ebben a formában. Ez el is készült 2010. októberében. A 
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Kormányhivatal erre vonatkozóan törvényességi észrevételt tett, amelynek az a lényege, hogy 

nem esik egységes elbírálás alá a bizottsági munka díjazása. A képviselők a bizottsági 

munkáért külön díjazásban nem részesülnek, viszont a nem képviselő tag bizonyos díjazásban 

részesülnek. Ez a szabályozás nem megfelelő, így ezt a passzust kivettük a rendeletből.  

 

 

 

A Képviselő-testület a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 17/2010.(X.27.) 

önkormányzati rendeletet módosító 

 

15/2011. (VIII. 31.) Önkormányzati rendeletet 

 

7 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta. 

 

 

11. napirendi pont 

Ruck Márton polgármester: A következő napirendi pont az 5/1993-as rendelet módosítása, 

amely a szociális igazgatásról, pénzbeli és természetbeni ellátásokról szól. Az előterjesztést 

Gácsér Béla jegyző készítette, megadom a szót.  

Gácsér Béla jegyző: A Szociális és Oktatási Bizottság két kiegészítést javasolt, nevezetesen 

az eredeti 41.§ kiegészül egy (2) bekezdéssel, mely szerint nem jogosult helyi lakásfenntartási 

támogatásra az, aki a szociális törvényben meghatározottak szerint normatív lakásfenntartási 

támogatásra jogosult. Magyarul a két ellátás nem jár egymás mellett. A másik módosító 

javaslat pedig egy hatásköri rendelkezés, hogy a lakásfenntartási támogatás ügyekben a 

Szociális és Oktatási Bizottság jár el.  

Farkas Gyula képviselő: A bizottság tárgyalta az előterjesztést. A rendelet módosításának 

jogszabályi háttere, célja, hogy a szociális gáz- és távhőtámogatás megszűnése okán ellátás 

nélkül maradó jogosultak befogadása a lakásfenntartás rendszerébe, másrészt a támogatás 

célzottságának és hatékonyságának növelése. A jogosultsági jövedelemhatárt a 

törvénymódosítás jelenleg 71.250,-Ft-ban határozta meg, a korábbi 42.750,-Ft-hoz képest. Ez 

azt jelenti, hogy jelentősen megnő az igénylők köre. A bizottság, azokkal a módosításokkal, 

amelyeket a jegyző úr ismertetett, javasolja a rendelet módosításának elfogadását. Javaslom 

még azt, hogy erről egy bővebb ismertető jelenjen majd meg a helyi újságban is. 

Ruck Márton polgármester: A jelenlegi becslések alapján a medgyesegyházi háztartások 

közel felét fogja ez érinteni. A hatáskör átruházása a bizottságra is azért történik, hogy az 

ügyintézés minél gyorsabb legyen, ne kelljen a képviselő-testületet összehívni.  

Forgó Pál képviselő: A MÁK kimutatása szerint Medgyesegyházán 630 háztartásban volt 

gázártámogatás, és vetítem, hogy ez itt fogja jelentkezni a hivatal dolgozóinál, akkor ez egy 
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óriási létszám és ügyiratkezelés lesz. Ezért mi vállalnánk, hogy akár rendkívüli bizottsági 

ülésen is, akár 10 naponként vállalnák ezeknek a kérelmeknek az elbírálását. Az igénylés 

nincs időhöz kötve. Szeptember 1-től lehet, de én azt kérem, hogy ne mindenki az első napon 

menjen már igényelni. Mindenki tájékozódjon először, és úgy gondolom, hogy mivel elég 

száraz az anyag, sokaknak kell majd segítség a nyomtatvány kitöltéséhez is. Én úgy 

gondolom, hogy ebben partnernek kell lenni a hivatalnak és a dolgozóknak. Én még azt is 

felvetettem, hogy lehet, hogy kisegítő létszám lesz szükséges.  

 

A képviselő-testület 7 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a rendelettervezet 

módosítását úgy, hogy az A R. 41§-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:„(2) Nem jogosult helyi 

lakásfenntartási támogatásra az, aki a Szt-ben meghatározottak szerint normatív 

lakásfenntartási támogatásra jogosult” 

 

A képviselő-testület 7 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a rendelettervezet 

módosítását úgy, hogy A R. a következő 41/A §-al egészül ki:„Medgyesegyháza Város 

Önkormányzatának képviselő-testülete lakásfenntartási támogatás ügyekben benyújtott 

kérelmek elbírálására döntési jogkört a Szociális és Oktatási Bizottságára ruházza át.  

 

 

A Képviselő-testület a szociális igazgatásról, pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 

5/1993. (IV.13.) önkormányzati rendeletet módosító 

 

16/2011. (VIII. 31.) Önkormányzati rendeletet 

 

7 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta. 

 

12. napirendi pont – Bejelentések 

1. számú bejelentés 

 

Ruck Márton polgármester: Az egyes számú bejelentés a pusztaottlakai óvodai csoport 

megszüntetése. Megadom a szót a pénzügyi bizottság elnökének, hogy ismertesse a bizottsági 

álláspontot.  

Kraller József képviselő: Született egy döntésünk, amely szerint a pusztaottlakai óvodai 

csoportot megszüntetjük. A csoport működése fölöslegessé vált gyerekhiány miatt. A bérek 

kifizetése nem került megtérítésre az önkormányzat részéről, ez nekünk problémát jelentett és 

ezért kezdeményeztük az óvodai csoport megszüntetését. Ehhez kaptunk egy határozatot a 

pusztaottlakai önkormányzattól az előző testületi ülést megelőzően, ekkor született a mi 
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döntésünk is. Viszont ehhez szükséges még egy megyei közgyűlési szakvélemény is, hogy ezt 

a dolgot véghezvihessük. Ez nem lett megkérve, ezért vissza kell vonjuk ezt a határozatunkat. 

Intézkednünk kell  arról, hogy az egy fő óvodapedagógus és egy fő dajka állást szeptember 

30-ával szüntessük meg. Ez a bizottság javaslata.  

Nagy Attila képviselő: A mai napon voltam Pusztaottlakán, többek között az iskolabusz 

ügyében, és ebben az ügyben. Megkaptam tőlük is a szükséges határozatot és így a két 

álláshely megszüntetését mihamarabb el tudom intézni.  

 

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

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

217/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a pusztaottlakai óvodai 

csoport megszüntetéséről szóló 163/2011.(v:31.) Kt. határozatát visszavonja. 

 

határidő: azonnal 

felelős: Gácsér Béla jegyző 

 

218/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Medgyesegyháza-

Pusztaottlaka-Medgyesbodzás Alapfokú Közoktatási Intézményfenntartó Társulás  

Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ Óvodájának pusztaottlakai 

telephelyén (5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 12. ) lévő 1 fő óvodapedagógusi és 

1 fő dajkai álláshelyet 2011. szeptember 30. napjával megszünteti. 

Az álláshelyek megszüntetésének indoka, hogy az óvodai ellátásban részesülő 

gyermekek hiányában a feladatellátás is megszűnt. 

 Az álláshelyeken foglalkoztatottak jogviszonyát a Kjt. 30.§ (1) b) pontja alapján – 

figyelemmel a törvény rendelkezéseire – a legkorábbi időpontban meg kell szüntetni. 

A képviselő-testület fenntartói körén belül – költségvetési szerveinél és az 

önkormányzat hivatalánál, a társulás intézményeinél  – a meglévő üres álláshelyeken, 

az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, a 

létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött 

ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség,  

A képviselő-testület az intézményei létszámhelyzetének és az intézmények közötti 

tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata 

függvényében döntött a felmentéssel együtt járó létszámcsökkentésről.  

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Ruck Márton polgármester 
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2. számú bejelentés 

Ruck Márton polgármester: A következő bejelentés a belsőellenőrzési jelentés. A 

bejelentést szintén tárgyalta a pénzügyi bizottság, megadom a szót az elnök úrnak.  

Kraller József képviselő: Mint ismeretes az önkormányzatnál nincsen állományi létszámban 

belső ellenőr. A belsőellenőrzési feladatokat egy külső cég végzi el, a képviselő-testület által 

meghatározott ütemterv szerint. A meglévő szabályzatokat megfelelőnek találta a vizsgálat, 

illetve készült egy utóellenőrzés, hogy ez előző ellenőrzésre készült intézkedési tervben 

foglaltak megvalósultak-e. Ezt is rendben találták. A bizottság elfogadásra javasolja a 

jelentést.  

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

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

219/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a belső ellenőrzési jelentést 

tudomásul veszi. 

3. számú bejelentés 

Ruck Márton polgármester: A hármas számú bejelentés a komposztálótelep helyének 

kiválasztása. Erre készült egy vizsgálat, hogy mi szükséges a kialakításához. Megadom a szót 

a pénzügyi bizottság elnökének.  

Kraller József képviselő: Az előterjesztésben szerepel, hogy milyen feltételeknek kell 

megfelelni egy komposztálótelepnek. Nem egyszerű egy ilyen létesítmény helyének 

kiválasztása, hogy minden feltételnek megfeleljen. Vannak gépi igények is. A legideálisabb a 

szennyvíztelep melletti terület lenne, amely jelenleg szántóterület és bérbe van adva, de ha az 

önkormányzatnak szükséges van rá, akkor a szerződés felmondható. A bizottság elfogadásra 

javasolja az előterjesztést.  

 

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

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

220/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete egy komposztálótelep 

kialakítására a szennyvíztisztító telep melletti területet tartja megfelelőnek. 

Megvalósítására keresni kell a pályázati lehetőségeket. 

 

határidő: folyamatos 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

 

 



34 

 

4. számú bejelentés 

Ruck Márton polgármester: A következő a négyes számú bejelentés. A Gondozási Központ 

Gyermekjóléti Szolgálata a nyár folyamán gyermekek számára szabadidős programokat 

szervezett, melynek volt egy költségvonzata. Ez került benyújtásra a képviselő-testülethez, 

hogy ehhez a forrásokat biztosítsuk. Ezt is tárgyalta a pénzügyi bizottság.  

Kraller József képviselő: Lehetőségeinkhez mérten mindig igyekszünk támogatni minden 

hátrányos gyermekeknek szervezett programot. Ez is egy ilyen volt. Eredetileg százezer 

forintos támogatást kértek, de a végleges költség 41.005 forint lett. Javasoljuk a tartalék 

terhére az összeget kifizetni.  

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

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

 

221/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Gondozási Központ 

Gyermekjóléti Szolgálata által szervezett nyári szabadidős programok finanszírozására 

41.005,-Ft-ot biztosít a 2011. évi költségvetési tartalék terhére. 

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

5. számú bejelentés 

Ruck Márton polgármester: Az ötös számú bejelentés az Országos Mentőszolgálat 

Alapítvány támogatási kérelme. Ezt is megtárgyalta a pénzügyi bizottság.  

Kraller József képviselő: az Országos Mentőszolgálat Alapítvány évente többször is 

visszatérően kér segítséget az önkormányzatoktól. Jelen pillanatban az önkormányzat 

költségvetését vizsgálva nincs nagyon lehetőségünk plusz kifizetésekre. Ennek kapcsán a 

bizottság a kérelmet nem támogatja.  

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

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

 

222/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat 

Alapítvány kérelmét – anyagi lehetőségeit figyelembe véve – nem tudja támogatni.  

 

 

 



35 

 

6. számú bejelentés 

Ruck Márton polgármester: A következő bejelentés egy kérelem az Egyensúly Egyesület 

részéről, ők békéscsabai székhelyűek. Egy programok kívánnak a jövőben itt megvalósítani 

Medgyesegyházán, amely még pályázati szakaszban van. Kérésük, hogy tudnánk-e nekik 

helyiséget biztosítani. Ezt is tárgyalta a pénzügyi bizottság.  

Kraller József képviselő: Ez egy együttműködési lehetőség. Ez a pályázat alapvetően 

szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek ellátását célozza. A bizottsági ülésen jelent volt 

Baukó Ildikó, aki ebben a témában egy kicsit otthonosabban mozog, ő elmondta, hogy ez 

munkahelyteremtő is lehet a pályázat elnyerését követően településünkön, mivel az ellátást 

helyi szakemberrel akarják megvalósítani. A Gondozási Központ vezetőjének elmondása 

szerint az épületükben tudnak helyiséget biztosítani.  

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

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

223/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete az Egyensúly AE Egyesület 

Békéscsabai Kistérségi Szociális Kikötő Szolgálata számára szenvedélybetegek és 

pszichiátriai betegek közösségi ellátására a Gondozási Központ épületében (Luther u. 1.) 

térítésmentesen helyiséget biztosít.  

 

7. számú bejelentés 

Ruck Márton polgármester: A következő bejelentés egy lakásbérleti szerződés módosítása. 

A bejelentést tárgyalta a pénzügyi bizottság, megadom a bizottság elnökének a szót.  

Kraller József képviselő: Temesvári Csaba a Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ 

alkalmazottja volt, ő bérelte a Dózsa u. 2/a szám alatti önkormányzati ingatlant. Az ő 

munkaviszonya megszűnt az intézménynél, viszont élettársa munkaviszonya továbbra is 

fennáll. Az kéri a bérlő, hogy a szerződést az élettársa nevére, azonos feltételekkel kössük 

meg. A bizottság támogatja a kérelmet.  

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

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

224/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a Medgyesegyháza Dózsa u. 2/a. szám alatti önkormányzati lakásra 

vonatkozó bérleti szerződést Temesvári Csabával 2011. augusztus 31. napjával 

megszüntesse, és ugyanazokkal a feltételekkel 2011. szeptember 01. napjával Veres 

Judittal megkösse.  

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 
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8. számú bejelentés 

Ruck Márton polgármester: A következő bejelentés egy járdaépítési kérelem. Ezt is 

tárgyalta a pénzügyi bizottság.  

Kraller József képviselő: Magonyné Szabó Rozália Bocskai utca 1. szám alatti lakos nyújtott 

be kérelmet, hogy az ingatlan előtti járdát szélesítsük ki kétsorosra. Az anyagot az 

önkormányzat biztosítani tudja, viszont a munkát a kérelmezőnek kell elvégeznie.  

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

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

225/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul a Bocskai u. 1. 

szám előtti járda szélesítéséhez, a törött járdalapok cseréjéhez. Biztosítja a szükséges 

mennyiségű járdalapot, viszont a járda építési- és karbantartási munkáit a kérelmezőnek 

kell elvégeznie.  

 

határidő: értelemszerű 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

9. számú bejelentés 

Ruck Márton polgármester: A következő bejelentés a Gárdonyi utcában kialakított 

sétánynak a villamos energiával történő ellátására kaptunk egy ajánlatot. Ezt is tárgyalta a 

pénzügyi bizottság.  

Kraller József képviselő: Medgyesegyházán egy régóta áhított kérdés volt, hogy a Gárdonyi 

utcában ez a terület egy kulturáltabb, szebb képet nyújtson. Ennek a célját szolgálja a 

megvalósult beruházás is. Egy momentuma későbbi időpontra maradt, a gyepesítés. A 

gyepesítéshez szükség van egy öntözőberendezés kialakítására is. Felmerült az az igény is, 

hogy kandeláberekkel világítsuk meg a sétányt. Ehhez viszont szükség van az áramellátás 

kiépítésére. Erre készített árajánlatot Mazán Zoltán Démász-partner. Az ajánlatot a bizottság 

támogatásra javasolja.  

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

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

226/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Gárdonyi utcán kialakított 

sétány öntözőberendezése áramellátásnak kiépítésére Mazán Zoltán vállalkozó ajánlatát 

elfogadja. Meghatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozóval az ajánlatnak megfelelő 

szerződést kösse meg. 

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 
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10. számú bejelentés 

Ruck Márton polgármester: A 10-es számú bejelentés következik, amely a Békés Megyei 

Bíróság részéről egy ítélet, mely az egyik közbeszerzési eljárásunk kapcsán született. 

Megadom a szót a pénzügyi bizottság elnökének, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.  

Kraller József képviselő: Néhány évvel ezelőtt az önkormányzat úgy döntött, hogy a konyha 

üzemeltetését, azt külső vállalkozás részére adja ki. Ehhez kapcsolódóan írásos állásfoglalást 

kért, hogy ez most közbeszerzés igényes, vagy sem. Dr. Varga Imre ügyvédet kereste meg az 

önkormányzat, tőle kaptunk egy állásfoglalást, hogy nem szükséges a közbeszerzési eljárás 

lefolytatása. A későbbiek során ez felülvizsgálatra került és megbüntették önkormányzatunkat 

egymillió forintos összegben, mondván, hogy mégiscsak közbeszerzési eljárás köteles lett 

volna. Akkor az önkormányzat ezt a büntetést kifizette, viszont bírósági úton keresett 

megoldást arra, hogy a felelősséget áthárítsuk az ügyvéd úrra. Több döntés született már ez 

ügyben. Ebben a végzésben megállította a megyei bíróság, hogy mindkét fél hibás volt az 

ügyben, ezért megfelezte a bírságot. Mivel az önkormányzat már kifizette a teljes összeget, 

ezért Dr. Varga Imrét kötelezi a megtérítésre. Ezt tudomásul vesszük.  

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

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

227/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a dr. Varga Imre ellen 

indított perben a Békés Megyei Bíróság által hozott 9.Pf.25.388/2011/3. számú ítéletet 

tudomásul veszi.  

11. számú bejelentés 

Ruck Márton polgármester: A következő bejelentés a Magyar Államkincstár határozata.  

Gácsér Béla jegyző: Ebben szükséges döntést hozni, hogy fellebbezünk-e az elsőfokú 

határozat ellen, mert ha fellebbezünk, akkor másodfokra kerül a dolog, ha nem fellebbezünk, 

akkor pedig meg kell fizetni. Illetve van még mellette ez a nyilatkozat, melyben 

nyilatkozhatunk arról, hogy elfogadjuk az elsőfokú határozatban foglaltakat és akkor lehet 

egyezkedni a részletfizetésről. A másik ügyben egyezkedni sem lehet, mert az a Legfelsőbb 

Bíróság előtt van, és addig nem is tudnak mit mondani a kincstárnál.  

Ruck Márton polgármester: Múlt héten pénteken voltam benn a kincstárnál, tárgyaltam az 

illetékessel. Ez a határozat arról szól, hogy 4,2 millió, illetve ennek a kamata, amit köteles az 

önkormányzat visszafizetni a kincstár részére. Jelen pillanatban úgy áll a helyzet, hogy nincs 

olyan kapaszkodó, ami miatt bizakodhatnánk abban, hogy ettől a visszafizetési 

kötelezettségünktől mentesülhessünk. Az önkormányzat amennyiben elismeri a vétségét, és 

vállalja a visszafizetést, akkor a kincstár tájékoztatása szerint van lehetőségünk részletfizetést 

kérni. Erről kellene döntenünk. Amennyiben elismerjük, akkor onnantól kezdve a kamatok 

tovább nem nőnek. A délután a másik ügyben, ami a tizenhárommilliós normatíva 

visszafizetés, ezzel kapcsolatban is kérdeztem, hogy van-e lehetőség a részletfizetésre. Addig 

amíg bíróság előtt van a dolog, addig nem tudunk egyezkedni a kincstárral. Szakemberek 
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véleménye az, hogy esélyünk sincs arra, hogy mentesüljünk ezek alól a visszafizetési 

kötelezettségek alól. Nem szerencsés szerintem, hogy tovább húzzuk az ügyet, mert csak a 

kamatköltségeket növeljük. Ennek kapcsán meg kell vizsgálni a személyi felelősséget is. Ezt 

viszont már javaslom zárt ülésen megtárgyalni.  

Kraller József képviselő: Ezekkel a nagyságrendekkel a költségvetés készítése során 

találkoztunk, igazából a kamatokat tekintve már túlmutat az összeg azon, ahogy terveztük. A 

részletfizetést mindenképpen jó lenne kérni. A korábbi bírósági döntésekből az látszik, hogy 

nem igazán hoznak számunkra kedvező döntéseket, és a kamat összege jelen esetben is a tőke 

összegének durván 25%-a.  Ha a részletfizetési lehetőség megvan, akkor azt mindenképpen 

támogatjuk. A személyi felelősség megvizsgálása szerintem is egy fontos kérdés.  

Forgó Pál képviselő: Én két dolgot szeretnék ehhez hozzátenni. Az egyik kérdés, hogy 

fellebbezünk, vagy elfogadjuk ezt a határozatot. Ez az ügy volt már itt a testület előtt, mert az 

első vizsgálati anyag, amiben kijött ez a visszafizetési kötelezettség, az ennél jóval régebbi. 

Volt olyan tízmillió körüli. Utána a különböző tárgyalások, bizonyítások után eljutottunk 

eddig az összegig. Ha ezt az összeget nem fogadjuk el, én nem sok reményt látok, hogy ebből 

még megszabadulunk. Sajnos ez a hibák miatt ülni fog, nem fogjuk tudni az ellenkezőjét 

bebizonyítani. Ha húzzuk, akkor a kamata csak nőni fog. Én azt javaslom, hogy fogadjuk el. 

A másik dolog az, amit a polgármester úr javasolt, hogy havi részletben kérjük a 

visszafizetést, mert pénzügyi nehézségeink lehetnek. A harmadik oldala, hogy igen, ennek a 

felelősét meg kell keresni.  

Dr. Várszegi Tamás alpolgármester: Ki ennek a felelőse? Mert ebből ez nem derül ki. És ki 

lesz a részletfizetésnek a felelőse, mert aztán nehogy kicsússzunk megint az időből. 

Ruck Márton polgármester: A képviselő-testület határozatainak kötelező eleme a határidő 

és a felelős megjelölése.  

Szabó Istvánné pénzügyi vezető: Még annyit tennék hozzá, hogy a részletfizetési 

kérelemben jeleznünk kell, hogy hány hónapra kérjük, ez legyen benne a határozatban.  

Forgó Pál képviselő: Én a tizenkét hónapot javaslom, de lehet hogy nem is adnak. 

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

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

228/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete tudomásul veszi a Magyar 

Államkincstár a központi költségvetésből származó támogatások, hozzájárulások 

2009. évi elszámolásának felülvizsgálata és a 2008. évi elszámolásának 

visszamenőleges helyszíni vizsgálata tárgyában született 400028/18/2011.számú 

határozatát, az ellen nem kíván fellebbezéssel élni.  

A képviselő-testület a visszafizetési kötelezettség teljesítésére (tőke+kamat) 12 havi 

részletfizetési kedvezményt kér a Magyar Államkincstártól. 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 
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229/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar 

Államkincstár a központi költségvetésből származó támogatások, hozzájárulások 

2009. évi elszámolásának felülvizsgálata és a 2008. évi elszámolásának 

visszamenőleges helyszíni vizsgálata tárgyában született 400028/18/2011.számú 

határozatában megállapított visszafizetési kötelezettség személyi felelőssége zárt 

ülésen kerüljön megtárgyalásra. 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

230/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete kéri a Magyar 

Államkincstár 400028/16/2010. számú határozatában megállapított visszafizetési 

kötelezettség  részletfizetési lehetőségének megvizsgálását.  

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

 

12. számú bejelentés 

Ruck Márton polgármester: a következő a polgármester saját gépkocsi hivatali célú 

használata kapcsán készült bejelentés. Ezt is tárgyalta a pénzügyi bizottság, megadom a szót 

az elnök úrnak.  

Kraller József képviselő: a polgármester úr azzal a kérelemmel fordult a képviselő-

testülethez, hogy adott esetben lehetősége legyen a saját gépkocsi hivatali célú használatát 

elszámolnia. Ennek oka, hogy a polgármesteri tisztségéhez kapcsolódóan kap egy 

költségátalányt, melynek nettó összege durván hetvenezer forintos nagyságrend. Elmondása 

alapján kiderült, hogy nagyon sok útja van Budapestre, és más vidéki partnerekhez. Ez az 

összeg nem nyújt fedezetet a költségeire. A korábban e tárgyban hozott határozatunka a 

költségátalányon felüli kilométerekre ad elszámolási lehetőséget, azonban megvizsgálva 

ennek jogszabályi lehetőségét nem volt teljesen korrekt. A pénzügyi vezető ezt megvizsgálta 

és ezt az új szabályozást tartja megfelelőnek. A bizottság elfogadásra javasolja.  

 

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

tartózkodás nélkül hozta a Ruck Márton polgármester által kihirdetett alábbi határozatot: 
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231/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul a polgármester 

saját gépkocsi hivatali célú felhasználása esetén a 60/1992.(IV.1.) Kormányrendelet 

alapján történő elszámoláshoz, kifizetéshez.  

Egyidejűleg az e tárgyban hozott 125/2011.(IV.27.) Kt. határozatát hatályon kívül 

helyezi.  

határidő: folyamatos 

felelős: Dr. Várszegi Tamás alpolgármester 

 

13. számú bejelentés 

Ruck Márton polgármester: A tizenhármas bejelentés tárgya a 2010. évről 2011-re áthozott 

fizetési kötelezettségek. Ezt is tárgyalta a bizottság.  

Kraller József képviselő: Két dologról van szó. Fizetési kötelezettségünk áll fenn a Dél-

Békési Többcélú Társulás felé, a közmunkaprogram támogatási költségéhez kapcsolódóan 

251.270,-Ft. Ez a tavalyi évben nem lett rendezve. A másik pedig, hogy az önkormányzat 

tagja a DAREH társulásnak. Itt ugyancsak a 2010. évre vonatkozó működési hozzájárulásunk 

nem lett rendezve, melynek összege 164.960,-Ft. Mindkét fizetési kötelezettség forrásának a 

tartalékot jelöljük meg.  

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

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

232/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul a 2010. évben 

meg nem fizetett DAREH működési hozzájárulás finanszírozásához. Forrásként a 

2011. évi tartalékot jelöli meg. 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

233/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul a Dél-Békési 

Kistérség Többcélú Társulása a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Közmunka 

Tanács 2010/01 és 2010.01/a  támogatási program finanszírozásához. Forrásként a 

2011. évi tartalékot jelöli meg.  

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 
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14. számú bejelentés 

Ruck Márton polgármester: A következő bejelentés Stefanik Jánosné kérelme. Ezt is 

tárgyalta a pénzügyi bizottság, megadom a bizottság elnökének a szót.  

Kraller József képviselő: Stefanik Jánosné levélben kereste meg a Polgármesteri Hivatalt, és 

elpanaszolta, hogy a lakóháza életveszélyessé vált. A kérelmező azt kéri, hogy segítsünk a 

helyreállításban. A hivatal műszaki előadó megnézte az ingatlant és megállapította, hogy a 

rosszul kialakított csapadékvíz-elvezetés lehet az oka. Nem a hivatal alakította ki ezt a rossz 

helyzetet, illetve anyagi lehetőségeink sincsenek arra vonatkozóan, hogy ezt a helyreállítást 

segíteni tudjuk. A bizottság álláspontja az, hogy anyagilag nem tudjuk támogatni a 

helyreállítást.  

Forgó Pál képviselő: Az előterjesztés készítője nem élt határozati javaslattal, és nem 

ismertük a tényeket. Én vállaltam azt, hogy megnézem. Felvetődött itt a rossz vízelvezetés, 

meg az útról odafolyik, meg hogy a szomszéd felől odafolyik a víz. Ez nem teljesen így van. 

A szomszéd felől a fal tövétől minden víz elfolyik az utcára. Véleményem szerint ez egy öreg 

épület és tudomásul kell venni, hogy vannak rajta repedések. Az utcán a fal tövében vannak 

téglák, amik befele lejtenek, tehát a vizet pont a ház tövéhez vezetik, valamint a virágoskert 

nem úgy van kialakítva, mint a szomszédnál, hogy kifele vezeti a vizet, hanem nála pont 

befele. Tehát a virágoskert magasabb. Én ilyen gondokat látok. Az önkormányzat anyagi 

lehetősége nem teszi lehetővé, hogy az ő házának a felújítására költeni tudnánk.  

Dr. Várszegi Tamás alpolgármester: Annyit tehetünk, hogy segítünk azt a virágoskertet 

megfelelően kialakítani. 

Ruck Márton polgármester: Ez természetes, ezt nem is kell a határozatba foglalni. 

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

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

234/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete Stefanik Jánosné kérelmét 

anyagiakban nem tudja támogatni. Az ingatlan állapotának romlása nem az 

önkormányzat hibájából következett be.  

 

15. számú bejelentés 

Ruck Márton polgármester: A következő bejelentés a Sportegyesülettel történő 

megállapodás. A Sportegyesületnek van egy nyertes pályázata, ami szerint a Sport utcai 

öltőző felújítása valósulhat meg. A Sportegyesület nem rendelkezik olyan anyagi forrásokkal, 

hogy ezt a beruházást meg tudja valósítani.  A pályázat utófinanszírozású, kb. 6-8 hónap mire 

a pénzt visszakapja. De mivel ez az ingatlan önkormányzati ingatlan és a támogatás 100%-os, 

ezért úgy döntöttünk, hogy a pályázat finanszírozását magára vállalná az önkormányzat, a 

Vízmű kft. pedig elvégezné a munkákat.  
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Kraller József képviselő: Ez a saját érdekünk, hogy ez a felújítás megtörténjen, ez a 

pályázati pénz ne vesszen el. A bizottság támogatásra javasolja a megállapodást, azzal a 

kiegészítéssel, hogy az egyesület csak a beruházás számláira fordíthatja az átutalt összeget.  

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

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

235/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Leader 1007075 

azonosító számú, „Szabadidős- és sportegyesületek eredményes együttműködését 

segítő, már meglévő közösségi terek felújítása” című projekt lebonyolítására a 

Sportegyesülettel és a Vízmű Kft-vel kötendő megállapodást az alábbi módosítással 

fogadja el: 

 a megállapodás 2.) pontja az alábbiakkal egészül ki:  

„ A Sportegyesület kötelezettséget vállal arra, hogy az átvett pénzeszközöket csak és 

kizárólag a projekt számláinak kiegyenlítésére használja fel.” 

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

16. számú bejelentés 

Ruck Márton polgármester: A következő bejelentés a hulladékkezelési közszolgáltatással 

kapcsolatos feladatink. Megadom a szót a pénzügyi bizottság elnökének.  

Kraller József képviselő: Ez egy fontos kérdés a számunkra. Köt minket a jogszabály, és 

pillanatnyilag nem felel meg az elszállítás gyakorisága a jogszabálynak, viszont ha meg 

akarunk felelni, az komoly terheket ró a lakosokra. A bizottsági ülésen jelen volt Bondár 

Lajos a Békés-Manifest Kft. részéről, és felvázolta annak a lehetőségét, hogy milyen 

lehetőségeink vannak. Az egyik a közbeszerzés kérdése, ami magával hozza azt, hogy komoly 

áremelkedés várható ebben a kérdésben. A közbeszerzési eljárásban csak egyetlen cég fog 

megfelelni, és ő meg akkora díjat fog kérni, amekkorát nem szégyell. A másik variáció egy 

áthidaló megoldás lenne, ami a Békés Manifest Kft-hez való csatlakozást jelentené, amely 16 

település önkormányzata által illetve a TAPPE részvételével létrehozott gazdasági társaság.  

Ha a Kft-hez csatlakozunk, akkor szükségtelen a közbeszerzési eljárás. A bizottság javaslata 

az, hogy kérjünk egy ajánlatot a Békés Manifest Kft-től a jelenlegi szolgáltatási színvonalra.  

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

tartózkodás nélkül hozta a Ruck Márton polgármester által kihirdetett alábbi határozatot: 
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236/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete felkéri a Békés-Manifest 

Közszolgáltató Nonprofit Kft-t, hogy készítsen ajánlatot a hulladékgyűjtésre és 

szállításra a jelenlegi szolgáltató által biztosított szolgáltatásra.  

határidő:következő testületi ülés 

felelős: Liker János aljegyző 

17. számú bejelentés 

Ruck Márton polgármester: A következő bejelentés egy ingatlan ingyenes használatára 

vonatkozó szerződés. Ezt is tárgyalta a pénzügyi bizottság. 

Kraller József képviselő: A Medgyesegyháza Kossuth tér 6. szám alatt van egy ingatlan a 

volt SZDSZ székház, ez az ingatlan 150/1481-ed tulajdoni hányadban az SZDSZ tulajdona. 

Így nem tudtuk teljes mértékben az ingatlant használni. Polgármester úr közbenjárására 

sikerült egy ingyenes használatot elérni az SZDSZ ügyvivő testületétől. Így a kérelmező 

egyesületeknek biztosítani tudjuk a teremhasználatot.  

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

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

 

237/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete meghatalmazza a 

polgármestert, hogy a Szabad Demokraták Szövetségével a Medgyesegyháza Kossuth 

tér 23. szám alatti ingatlan ingyenes használatára vonatkozó szerződést aláírja.  

határidő:azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

18. számú bejelentés 

Ruck Márton polgármester: a 18-as bejelentést már megtárgyaltuk a másik fizetési 

kötelezettségünkkel együtt, határozatot hoztunk, így már nem kell benne döntenünk.  

19. számú bejelentés 

Ruck Márton polgármester: a 19-es bejelentés az Állami Főépítésztől jött, a rendezési 

tervmódosítási kérelmünk kapcsán. Ezt is tárgyalta a pénzügyi bizottság. 

Kraller József képviselő: Korábbi testületi ülésen kérésként érkezett egy vállalkozótól az, 

hogy bizonyos részen a rendezési tervet módosítani szükséges, az ő általa végzett tevékenység 

engedélyeztetési eljárásához kapcsolódóan. Ehhez komoly lépéseket kellett tennünk. Ennek 

egyike volt, hogy főépítésszel kell, hogy rendelkezzünk. Úgy néz ki, hogy ez a dolog révbe ér, 

megkaptuk az állami főépítésztől, hogy ez a rendezési tervmódosítási igényünk elfogadásra 

került, ennek kapcsán egyetértésünket szükséges, hogy kifejezzük. A bizottság ezt támogatja.  
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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: 

238/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a város településrendezési 

terv módosításával kapcsolatos főépítészi álláspontot megismerte, azt elfogadja. Ezek 

figyelembe vételével a szabályozási terv rendelet-tervezete a következős testületi ülésre 

készüljön el.  

határidő:értelemszerű 

felelős: Gácsér Béla jegyző 

 

20. számú bejelentés 

Ruck Márton polgármester: A következő bejelentés a 20-as, megadom a szót a pénzügyi 

bizottság elnökének, hogy ismertesse.  

Kraller József képviselő: a helyi újságunkat korábban egy vállalkozó készítette egy 

nyomdában, erre vonatkozóan bizonyos igények merültek fel a képviselő-testület részéről. 

Erre vonatkozóan Baukó Ildikó árajánlatokat kért a korábbi, illet egy másik szolgáltató cég 

részéről. Egy kicsit más lesz az újság küllemében, egy kicsit nagyobb méretben készülne. A 

Kolorprint Kft 38,-Ft+Áfa-ért készítené el, míg a korábbi vállalkozó majdnem a duplájáért. A 

minőség és színvonal megőrzésének figyelembe vételével a Kolorprint Kft ajánlatát 

javasoljuk elfogadni.  

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

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

239/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi újság előállítására a 

Kolorprint Nyomdaipari Kft ajánlatát fogadja el. Meghatalmazza a polgármestert, hogy 

az ajánlatban szereplő feltételek szerint elkészített szerződést aláírja.  

határidő:azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

21. számú bejelentés 

Ruck Márton polgármester: A 21-es bejelentés, amely egy pályázati lehetőségről szól, ezt is 

tárgyalta a pénzügyi bizottság. 

Kraller József képviselő: Lehetőség nyílik arra, hogy egy olyan pályázatot nyújtsunk be, 

amelynek az a célja, hogy ágy és matrac beszerzését bérleti formában tudjuk megszerezni. 

Annak idején, amikor az intézménybejárás lezajlott, láttuk, hogy milyen körülmények vannak, 

így repesve vártuk ezt a lehetőséget. A bizottság mindenképpen támogatja a pályázat 

benyújtását.  
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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: 

240/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul, hogy az 

önkormányzat pályázatot nyújtson be a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz 

az ápolást-gondozást nyújtó bentlakásos intézmények tárgyi feltételeinek javítását 

szolgáló állami támogatásra. 

határidő: értelemszerű 

felelős: Ruck Márton polgármester 

22. számú bejelentés 

Ruck Márton polgármester: Az utolsó bejelentésünk a Schéner Mihály Nevelési és Oktatási 

Központ részéről. A bizottsági ülésen Nagy Attila szóban ismertette már ezt a lehetőséget, 

először neki adom meg a szót.  

Nagy Attila képviselő: A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Nemzeti Család- 

és Szociálpolitikai Intézet jelentette meg, kábítószer prevenciós programok támogatására 

címmel. A pályázat célja, hogy a helyi közösségi résztvevők együttműködésén alapuló olyan 

komplex programok támogatására van lehetőség, amelyek kapcsolódnak a kábítószer-

fogyasztás megelőzéséhez, a kábítószer-használattal szemben pozitív mintát nyújtanak. A 

pályázat célcsoportja az „A” kategóriában az OM azonosítóval rendelkező közoktatási 

intézmények, általános iskolák 5-8. évfolyamos tanulói. Ez a probléma hosszú idő létezik 

sajnos, és az intézmény célja, hogy a megelőzős területén előrelépjen, és erre kapnánk 

segítséget ebben a pályázatban. Szakemberek nyújtanának segítséget. 6x45 perces előadásokat 

tartanának ezeknek az évfolyamoknak, illetve pedagógusoknak és szülőknek is lennének 

képzések. A maximum pályázható összeg 3 millió forint.  

Kraller József képviselő: A bizottság is támogatásra javasolja a pályázat benyújtását.  

Dr. Várszegi Tamás alpolgármester: A megelőzést itt kell elkezdeni, ahol még át lehet 

nevelni a diákokat. A mai körülmények között erre szükség van, hogy intézményesen is 

próbáljunk rájuk hatni, bár a családot nem pótolja, de vannak esetek amikor igen jól jön ez a 

támogatás.  

Ruck Márton polgármester: a lakosság részéről is felmerült ez az igény, amikor itt a 

Művelődési Ház nagytermében volt egy szülői értekezlet a témával kapcsolatban. 

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

tartózkodás nélkül hozta a Ruck Márton polgármester által kihirdetett alábbi határozatot: 
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241/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete egyetért a Nemzeti Család- 

és Szociálpolitikai Intézet által meghirdetett, A KAB-ME-11-A azonosító számú, 

„Kábítószer prevenciós programok támogatására” című pályázati kiírásban 

megfogalmazott célokkal, felhatalmazza Nagy Attila igazgatót, hogy a Schéner Mihály 

Nevelési és Oktatási Központ nevében a pályázati dokumentációt készítse és a  

pályázatban megjelölt határidőig nyújtsa be.  

határidő: azonnal 

felelős: Nagy Attila igazgató 

Ruck Márton polgármester: Van-e még valakinek bejelentése? Megadom a szót Urbánszki 

Andreának. 

Urbánszki Andrea: Mi másfél héttel ezelőtt beadtunk papírokat, a fakivágással kapcsolatban. 

Arra szeretnénk választ kapni.  

Gácsér Béla jegyző: Én, amit tudtam, azt írásban megválaszoltam, ennél többet nem tudok 

mondani.  

Urbánszki Andrea: Nem elégedtünk meg vele és azért küldtünk még egy levelet, hogy 

tárgyaljuk meg itt. Megbeszéltük azt, hogy fogunk ebben a témában egy falugyűlést csinálni, 

de azt mondtátok, hogy nem alkalmas az időpont, mert bajban vannak a dinnyések.  

Ruck Márton polgármester: Igen. A fakivágásokkal kapcsolatban itt tartottatok egy 

kibővített egyesületi ülést, az itt feltett kérdésekre a válaszok a jegyző úr által írásban 

megküldésre kerültek részetekre. És nyár folyamán beszéltünk, hogy ezt a fórumot, majd egy 

későbbi időpontban lenne célszerű megtartani, mert a dinnyeszezon miatt akkor abszolút nem 

volt célszerű. De nem lett ez elfelejtve.  

Urbánszki Andrea: akkor kérünk most egy időpontot, hogy mikor legyen a falugyűlés. 

Ruck Márton polgármester: Én úgy gondolom, hogy döntsétek el, hogy mikor szeretnétek, 

itt a terem és a technika biztosított, és mi is természetesen részt veszünk ezen. De ne én 

mondjam meg, hogy mikor legyen.  

Urbánszki Andrea: Akkor 30 napon belül megtartjuk. Köszönöm.  

Több bejelentés nem volt, Ruck Márton polgármester 18.25 perckor a szociális ügyek 

tárgyalására zárt ülést rendelt el.    

k.m.f. 

 Ruck Márton        Gácsér Béla  

 polgármester       jegyző 

 

         Kovács Tiborné 

         jegyzőkönyvvezető 


