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ELŐTERJESZTÉS 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2011. december 20-i ülésére 

 

Tárgy: Tájékoztató a legutóbbi Képviselő-testületi ülés óta eltel időszak fontosabb 

eseményeiről, tárgyalásairól,  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

1. November 30-án az OTP Bank képviselőivel tárgyaltam itt Medgyesegyházán. 

Áttekintettük Medgyesegyháza önkormányzat 2011. évi gazdálkodását, pénzügyi 

helyzetét és szóba kerültek a jövőben megvalósításra kerülő jelentősebb beruházások 

is. Az OTP Bank részéről biztosítottak arról, mivel az önkormányzat gazdálkodása, 

pénzügyi helyzete stabil, nem látják annak akadályát, hogy a megvalósuló 

beruházásoknál a pénzügyi finanszírozást segítsék. Ez az Önkormányzat számára 

nagyon fontos lesz a jövőben, hiszen a tervezett beruházások összege meghaladja a 1,5 

milliárd forintot és ez már most látható, hogy a jelenleg rendelkezésre álló pénzügyi 

eszközökkel ezt nem tudjuk önállóan megfinanszírozni.   

2. December 1-én a Román Kisebbségi Önkormányzat ülésén vettem részt. Az ülést 

megelőzően közmeghallgatást tartottak, majd döntés született, hogy a Kisebbségi 

Önkormányzat által alapított díjat kinek ítélik meg. A díjat december 10-én a 

Kisebbségek Napján rendezett ünnepségen adták át.  

3. December 3-án a Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesületének 

évzáró rendezvényén vettem részt, ahol meghívott előadók és az Egyesület tagjai adtak 

elő műsort.  

4. December 6-án Újkígyós Város Önkormányzatának polgármesterével Szebellédi 

Zoltán úrral folytattam tárgyalást arról, hogy a  KTV és internet szolgáltatásnak 

milyen lehetséges formái lehetnek a jövőben, amelyek az önkormányzat számára 

kedvezőbbek, mint a jelenlegi. Azt, hogy esetleg a jövőben az önkormányzat saját 

maga üzemeltesse a hálózatot (TV és internet szolgáltatás) ahhoz az kell, hogy a 

szélessávú informatikai pályázat az irányító hatóság részéről lezárásra kerüljön. Ez 

várhatóan pár hónapon belül meg fog történni, és ezt követően lehet ezt majd 

megvizsgálni és tárgyalni.  

5. December 8-án Medgyesbodzáson a START Munkaprogrammal kapcsolatban tartott 

megbeszélésen vettem részt, ahol jelen voltak Medgyesbodzás Képviselő-testületének 

tagjai, - Krucsai József polgármester Úr más irányú elfoglaltsága miatt nem volt ott -  

Simonka György Pusztaottlaka polgármestere. Ezen a megbeszélésen egyeztetésre 

kerültek azok a feladatok, amelyek biztosítják majd, hogy 2012-ben zökkenőmentesen 

működjön ez a program, hiszen mindhárom településnek nagyon fontos, hogy a 

településen élő munkanélküliek számára kereseti lehetőséget biztosítsunk és mindezt 

tegyük úgy, hogy a munkájuk az önkormányzatok számára értéket teremtsen.  

6. December 9-én Alexandru Victor Micula urat, Románia magyarországi nagykövetét, 

akit most nemrég neveztek ki láttam vendégül. Megbeszélésre került, hogy 

Medgyesegyháza város és romániai települések között milyen együttműködések 



lehetnek a jövőben. Sok olyan pályázati lehetőség van, amit Medgyesegyháza 

városnak érdemes lesz fontolóra venni és kihasználni. Ezek elsősorban uniós 

pályázatok, amelyeknek lényege, hogy egy pályázat keretében egy időben 

Romániában és Magyarországon beruházások valósuljanak meg, és számunkra fontos 

lenne, hogy itt Medgyesegyházán is. A Nagykövet Úr megígérte, amennyiben 

Medgyesegyházának ilyen tervei vannak, és ezek a pályázat illetve a megvalósítás 

szakaszába érnek, akkor nagyon szívesen segít, hogy ezeket sikerre tudjuk vinni.  

7. December 10-én került megrendezésre a Művelődési Házban a Kisebbségek Napjának 

megünneplése, amelyet a szlovák és román kisebbségi önkormányzatok közösen 

szerveztek meg és nagyon sikeres is volt, hiszen a Művelődési Ház megtelt az 

érdeklődőkkel. A Román Kisebbségi önkormányzat meghívására itt volt 

testvértelepülésünk Siria polgármestere Bot Valentin úr, aki ajándékként elhozta a 

Siriai néptánc együttest. Az együttes egy nagyon színvonalas műsort adott elő. A 

rendezvényen medgyesegyházi gyerekek szlovák és román dalokat, táncokat adtak elő.  

8. december 10-én Adventi Ünnepváró rendezvény megszervezésére került sor. A 

gyerekek számára a Grimaszk színház egy vidám műsort adott elő, ami a gyerekeknek 

nagyon tetszett. Ezt követően a Művelődési Ház előtt téren illetve az aulájában kis 

ünnepi vásár volt, valamint a résztvevők számára egy szerény vendéglátás. A 

gyerekeke kérése az volt, hogy máskor is hívjuk meg Puttony Manót és Krampuszt.  

9. December 12-én a KÖVITE részéről Endrész László úrral tartottunk megbeszélést a 

beadott szennyvízpályázattal kapcsolatban, mivel a közreműködő szervezet részéről az 

önkormányzat tisztázandó kérdéseket kapott, melyet január végéig kell elkészíteni. 

Csak ezt követően születhet meg a kedvező döntés.  

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem beszámolóm megvitatását. 

 

 

 

 

Medgyesegyháza, 2011. december 14. 

 

 

       Ruck Márton 

       polgármester 


