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Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 20-

án 15.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén 

A testületi ülés helye: Művelődési Ház és Könyvtár emeleti klubtermében  

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

Gyula, Forgó Pál, Knapcsikné Király Gyöngyi, Kraller József és Nagy Attila képviselők  

Tanácskozási joggal részt vesz: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző, Liker János aljegyző, 

Szabó Istvánné pénzügyi csoportvezető 

Jegyzőkönyvvezető: Besenyi Ildikó ügyintéző 

Ruck Márton polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a megjelenteket és a TV 

nézőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes és az ülést megnyitja. 

Bemutatja Dr. Horváthné dr. Barta Editet, a város jegyzőjét, akit a képviselő-testület a 

novemberi ülésén nevezett ki. Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi javaslatot. 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek más javaslata? 

Más javaslat nem hangzott el, így az elhangzott napirendi javaslatot szavazásra bocsátja. 

A képviselő-testület az alábbi napirend megtárgyalásával egyhangúlag egyetért: 

NAPIREND: 

I. Tájékoztatók: 

1. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 

Előadó: Ruck Márton polgármester 

2. Önkormányzati bérlakások adatairól és a vonatkozó hatályos bérleti 

szerződésekről 

Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

II. Beszámolók: 

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

2. Beszámoló a Szociális és Oktatási Bizottság 2011. szeptember – október - 

november hónapokban átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. 

Előadó: Farkas Gyula biz. elnök 

 



III. Fő napirendek: 

1. Süllős & Süllős Kft. normarendezési kérelme kapcsán a nevelési és oktatási 

intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 10/2011. (III.31.) Ök. 

rendelet módosítása. 

Előadó: Ruck Márton polgármester 

2. A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2012. évi teljesítmény-

követelmények alapját képező kiemelt célok meghatározása. 

Előadó: Ruck Márton polgármester 

3. A Medgyesegyháza Kossuth tér 23. szám alatti ingatlan bérleti jogviszonyának 

megszüntetése. 

Előadó: Ruck Márton polgármester 

4. Rendelet tervezet a 2012. évi átmeneti gazdálkodásról.  

Előadó: Ruck Márton polgármester 

5. A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előadó: Ruck Márton polgármester 

6. Megállapodás megkötése Pusztaottlaka Község Önkormányzatával iskolabusz 

szolgáltatás biztosítására. 

Előadó: Ruck Márton polgármester 

7. A  Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői munkakör betöltésére kiírt 

pályázat lebonyolításával kapcsolatos döntések meghozatala. 

Előadó: Ruck Márton polgármester 

8. A Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ intézményvezetői munkakör 

betöltésére kiírt pályázat lebonyolításával kapcsolatos döntések meghozatala. 

Előadó: Ruck Márton polgármester 

9. Biztosító választás  

Előadó: Ruck Márton polgármester 

10. Az Önkormányzati tulajdonú 0122/46 hrsz.-ú ingatlan tervezett ipari, gazdasági 

terület fejlesztésének lehetőségei.  

Előadó: Ruck Márton polgármester 

11. Támogató Szolgáltatás állami támogatásával kapcsolatban 

Előadó: Ruck Márton polgármester 

12.  Megváltozott munkaképességű személyek továbbfoglalkoztatása 

Előadó: Ruck Márton polgármester 

13. A Start munkaprogrammal kapcsolatos döntés meghozatala 

Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Tájékoztatók: 

 

1. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 

Előadó: Ruck Márton polgármester 

Ruck Márton polgármester az alábbi szóbeli kiegészítést adta: 

- Start Munkaprogrammal kapcsolatban elmondja, hogy több egyeztetés volt az elmúlt 

időszakban a másik két településsel. Úgy néz ki, hogy a jövőben nem lesz annak 

akadálya, hogy ez a program tovább folytatódjon 2012-ben. Jelenleg 150 főt 

foglalkoztatnak Medgyesegyházán, 2012-ben ez 200 fő lesz. A tervezett munkálatok 

jól haladnak. Lassacskán elkezdődik a betonlapok gyártása. Kialakították a volt mozi 

épületében a műhelyt. A település utcáinak a járdáját szeretnék ezzel a betonlapokkal 

felújítani. Egy időben 6-8 helyen fognak dolgozni az emberek.  

- December 9-én itt járt magyarországi román nagykövet úr. Tervek között szerepel 

Medgyesegyházán egy inkubátor ház létrehozása, amelyet egy Román-Magyar közös 

pályázatból kívánnak megvalósítani. A nagykövet út felajánlotta a segítségét a 

pályázattal kapcsolatban. 

- December 10-én adventi városi ünnepséget tartottak a Művelődési Házban, nagyon 

sokan eljöttek, pozitív visszajelzést kapott, mindenféleképpen megérte, örült a 

gyerekek önfeledt szórakozásának.. Úgy gondolja, hogy át kellene gondolni az eddigi 

rendezvények struktúráját, mert egy ilyen rendezvény sokkal költségtakarékosabb, 

mint akár a Dinnyefesztivál és sokkal közvetlenebb. 

- December 12-én a Kövite részéről itt járt Endrész László úr, a szennyvízprogrammal 

kapcsolatban, mert tisztázni kellett néhány kérdést. Most érkezett a hír, hogy az 

ivóvízminőség javító program pályázata nyert, amelyet Újkigyós és Medgyesegyháza 

társulás formájában fogja megvalósítani. Hamarosan a támogatási szerződés 

megkötésére, a közbeszerzési eljárás lebonyolítására kerül sor.  

Megadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. 

Kraller József bizottsági elnök megköszöni a szóbeli kiegészítést és kéri továbbá, hogy a 

Kábel TV-internet  szolgáltatással kapcsolatban adjon tájékoztatást a polgármester. 

Ruck Márton polgármester elmondja, hogy ezzel a szolgáltatással kapcsolatban lehet jót és 

rosszat is hallani. Ez a szolgáltatás, társulásban működik, Újkígyós-Medgyesegyháza-

Medgyesbodzás településeken.  A szolgáltatást biztosító Kft. pályáztatás során nyert és a 

pályázat kapcsán működik és van egy fenntartási időszak, ami még tart. Ez hamarosan le fog 

járni. Jelenleg ezen a konstrukción az önkormányzat nem tud változtatni. Amennyiben ez a 

fenntartási időszak letelik, érdemes megvizsgálni mindhárom önkormányzatnak, hogy 

maradjon-e ez a konstrukció, vagy más formában biztosítsák-e ezt a szolgáltatást. Esetleg a 

szolgáltatás színvonalát is tudnák emelni, illetve az önkormányzat előnyösebb helyzetbe 

kerülne. 

Kraller József bizottsági elnök megköszöni a tájékoztatást és elmondja, hogy a bizottság a 

tájékoztatót tudomásul vette. 

 

 



2. Önkormányzati bérlakások adatairól és a vonatkozó hatályos bérleti 

szerződésekről 

Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

 

Ruck Márton polgármester megkérdezi az előterjesztőt, hogy van-e kiegészíteni valója? 

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző elmondja, hogy felmérték, hogy milyen 

önkormányzati lakások vannak és erről készítettek egy tájékoztatót. 

Ruck Márton polgármester megadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének, hogy 

ismertesse a bizottság álláspontját. 

Kraller József bizottsági elnök elmondja, hogy a bizottság a tájékoztatót tudomásul vette 

 

II. Beszámolók: 

 

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

 

Ruck Márton polgármester megkérdezi az előterjesztőt, hogy van-e kiegészíteni valója? 

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző elmondja, hogy a november 29-ei ülésen született 

döntések végrehajtására vonatkozik a beszámoló. Továbbá elmondja, hogy később tud 

beszámolni arra a határozatra, amelyik a helyi adóbeszedések, végrehajtások felülvizsgálatára 

vonatkozik. Készítenek egy ellenőrzési ütemtervet és az ellenőrzéseket követően a januári 

ülésen fog beszámolni. 

Kraller József bizottsági elnök elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az 

előterjesztésben foglaltakat. 

Nagy Attila képviselő elmondja, hogy állítólag az országgyűlés elfogadta azt a törvény 

javaslatot, mely szerint az önkormányzatnak lehetősége lesz arra, hogy az adósok listája 

nyilvánosságra kerüljön. 

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző elmondja, hogy igen tud róla és lehetőség van arra, 

hogy adóhátralékosok névsorát nyilvánosságra hozza az önkormányzat. 

Ruck Márton polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatban foglaltakat. 

 

 

 

 

 



A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozta az alábbi 

határozatot: 

331/2011. (XII. 20.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót a határozat 

melléklete* szerint elfogadja. 

* A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel. 

 

Felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő: azonnal 

 

2. Beszámoló a Szociális és Oktatási Bizottság 2011. szeptember – 

október - november hónapokban átruházott hatáskörben hozott 

döntéseiről. 

Előadó: Farkas Gyula biz. elnök 

 

Ruck Márton polgármester megadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének, hogy 

ismertesse a bizottság álláspontját. 

Kraller József bizottsági elnök elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést. 

Elmondja továbbá, hogy a támogatás a költségvetési előirányzatokon belül maradt, és a 

bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót. 

Ruck Márton polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatban foglaltakat. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozta az alábbi 

határozatot: 

332/2011. (XII. 20.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzata Képviselő-testülete a – 

szeptember-október- november hónapokban az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 



III. Fő napirendek: 

 

 

1. Süllős & Süllős Kft. normarendezési kérelme kapcsán a nevelési és oktatási 

intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 10/2011. (III.31.) Ök. 

rendelet módosítása. 

Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

Ruck Márton polgármester megadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének, hogy 

ismertesse a bizottság álláspontját. 

Kraller József bizottsági elnök elmondja, hogy a bizottság tárgyalta az előterjesztést és a 

szolgáltató cég részéről benyújtott igény mértékét, a 12,1 %-ot a bizottság nem tudja 

támogatni. Maga a feladatellátás érdekében szükséges az emelés, annak ellenére, hogy a 

jelenlegi szolgáltatás minősége nem teljes mértékben kielégítő, de 8 %-os mértékben tartják 

kezelhetőnek az emelés mértékét. Tovább kell gondolkodni azt, hogyan fogja az 

önkormányzat a továbbiakban biztosítani ezt a szolgáltatást. Több szempontot kell 

megvizsgálnia, ezért a bizottság javasolja, hogy a képviselő-testület bízza meg a 

polgármestert, hogy készüljön költségelemzés, végezzenek gazdasági számításokat arra 

vonatkozóan, hogy a jelenlegi szolgáltatóval vagy az önkormányzat 100 %-os tulajdonában 

lévő Kft-vel történő ellátás lenne-e kedvezőbb, esetleg a feladat ellátását pályáztatás útján 

biztosítani egy másik szolgáltatóval. A bizottság javaslata a 8 %-os emelés a nyersanyag 

norma tekintetében és ezt figyelembe véve a rendelet tervezetet is elfogadásra javasolja a 

bizottság.  

Ruck Márton polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozta az alábbi 

határozatot: 

333/2011. (XII. 20.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a felnőtt 

étkeztetés nyersanyagnormáját 2012. május 1. napjától 8 %-kal 

kívánja megemelni. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

              Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

 



A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozta az alábbi 

határozatot: 

334/2011. (XII. 20.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete felkéri a 

polgármestert, hogy a konyha működtetésére és az önkormányzat 

közétkeztetési feladatainak jövőbeni ellátására készítsen szakmai és 

gazdaságossági elemzéseket, számításokat. A döntés előkészítő 

anyagot terjessze – legkésőbb a 2012. februári ülésre - a  képviselő 

testület elé. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

Határidő: 2012. februári testületi ülés 

 

Forgó Pál képviselő elmondja, hogy a bizottsági ülésen hosszasan tárgyalták az 

előterjesztést, amely kb. egy órán át tartott, hogyan lehetne a továbbiakban a közétkeztetést 

megoldani. A jelenlegi szolgáltatóval kötött szerződés felmondási ideje hat hónap, továbbá a 

Kft. több dolgot beépített és felújítást is végzett. Ezt is meg kell vizsgálni, hogy mit visz el és 

mi marad. Esetleg más üzemeltetővel történő feladat ellátása esetében az ÁNTSZ előírásokat 

is fel kell mérni, hogy a szakhatóságok hozzá járulnak-e az üzemeltetéshez. Komoly vita 

alakult ki és azért született ez a döntés, hogy járják körbe körültekintően.  

 

Nagy Attila képviselő egyetért a bizottság javaslatával és a képviselő úr által elmondottakkal. 

Továbbá felhívja a figyelmet arra, hogy a jelenlegi dolgozókat megtartani, gondolják át a 

további üzemeltetés lehetőségeit. 

Ruck Márton polgármester elmondja, hogy ez természetes és mindig ezt tartják szem előtt. 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 8 %-os emelésre vonatkozó javaslatával, egységes 

szervetetben szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozta az alábbi 

rendeletet: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

27/2011. (….) számú rendelete 

Az önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási intézmények étkezési térítési 

díjainak, valamint a bölcsődei ellátás intézményi térítési díjának megállapításáról 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a gyermekek 

védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 29.§ (1) bekezdésében 

kapott felhatalmazás, és a 94. § (2) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva az önkormányzat 

által fenntartott nevelési és oktatási intézmények étkezési térítési díjainak, és a bölcsődei 

ellátás intézményi térítési díjának megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja. 

 



1. § 

A képviselő-testület az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményben fizetendő étkezési 

térítési díj mértékét a rendelet 1. mellékletében meghatározottak szerint állapítja meg. 

2. § 

A képviselő-testület az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményben a gyermekjóléti 

alapellátás keretében végzett bölcsődei ellátás intézményi térítési díj mértékét a rendelet 2. 

mellékletében meghatározottak szerint állapítja meg. 

3. § 

A rendelet 2012. február 1. napján lép hatályba. Egyidejűleg a 10/2011 (III. 31.) Ök. rendelet 

hatályát veszti. 

Medgyesegyháza, 2011. december 20.  

Ruck Márton  sk.      Dr. Horváthné dr. Barta Edit sk. 

  polgármester            jegyző 

 

 

1. Melléklet 

Étkezési térítési díjak 

(nettó összegben) 

 

 TÉRÍTÉSI DÍJ  

(nettó nyersanyagnorma) 

Ft-ban 

ISKOLÁS 3X 401 

ISKOLÁS T+E 307 

ISKOLÁS E 214 

OVODÁS T+E+U 289 

OVODÁS E 201 

 

 

 

 

 



 

2. Melléklet 

Gyermekjólét alapellátások intézményi térítési díja, 

a napi étkezések térítési díja a bölcsődében 

(nettó összegben) 

 

 TÉRÍTÉSI DÍJ 

(nettó nyersanyagnorma) 

Ft-ban 

BÖLCSÖDEI 

ELLÁTÁS 4 X 

ÉTKEZÉSSEL 

 

419 

 

 

2. A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2012. évi teljesítmény-

követelmények alapját képező kiemelt célok meghatározása. 

Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

Ruck Márton polgármester megkéri az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést adni? 

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző elmondja, hogy az előterjesztésben foglalt célok, majd 

egyénileg lebontva kerülnek a köztisztviselők részére meghatározásra, a munkakörük alapján 

és annak teljesítése alapján, év végén kerül sor az értékelése.  

Ruck Márton polgármester megadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének, hogy 

ismertesse a bizottság álláspontját. 

Kraller József bizottság elnöke elmondja, hogy ez igen fontos kérdés a Ktv. előírja, minden 

évben meg kell határozni a célokat. A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztésben 

foglaltakat. 

Ruck Márton polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatban foglaltakat. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozta az alábbi 

határozatot: 

335/2011. (XII. 20.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2012. évre 

vonatkozó teljesítménykövetelményének alapját képező célokat a 

melléklet szerint határozza meg. 



 

Felelős: Ruck Márton polgármester, 

                       Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő: értelem szerint. 

 

    Melléklet a 335/2011. (XII.20.) határozathoz  

Medgyesegyháza Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők 

teljesítmény-követelményének alapját képező kiemelt célok 

2012. évre 

A lakosság szolgálatában: 
1. A lakosság teljeskörű tájékoztatása. Az ügyfelek részére az ügyintézés során adott 

tájékoztatás segítse elő az ügyfél kötelezettségeinek teljesítését.  

2. Ügyfélfogadási időpontos betartása, amelytől eltérni csak az ügyfél javára lehet. 

3.A lakosság - hivatali ügyintézéssel szembeni - elvárásainak, véleményének 

figyelemmel kísérése, elektronikus ügyintézés előtérbe helyezése. 

4. A hatósági ügyek ügyintézési idejének lehetőség szerinti csökkentése. 

5. Polgárbarát, ügyfélközpontú ügyintézési kultúra erősítése.  

 

 

A hivatali munkában:   

1. Általánossá, napi gyakorlattá kell tenni: 

a. az intranet alkalmazását (a papíralap minimalizálását az egységek 

között), 

b. a csoportok, az ügyintézők funkcionális kapcsolatait az ügyfelek jobb, 

gyorsabb kiszolgálása érdekében. 

2. A város fejlődése érdekében a pályázatokkal elnyerhető központi források 

felhasználásában rejlő lehetőségek teljes kihasználása, beruházások fokozott 

ellenőrzése. 

3. A képviselő-testületi előterjesztések megalapozott, gondos, leadási határidőre 

történő előkészítése. 

4. Önkormányzati bevételek beszedésére, a kintlévőségek behajtására kiemelt 

hangsúlyt kell fordítani. 

 

 Kapcsolatok 

1. A helyi kisebbségek, az önkormányzat intézményei, valamint a gazdasági 

társasága között az információáramlás javítása, a felhasználók 

megelégedettségének növelése. 

2. Fokozott együttműködés regionális és helyi szervezetekkel, települési 

önkormányzatokkal. 

3. Kistérségi együttműködés megtartása, bővítése 

 

 

 

 



3. A Medgyesegyháza Kossuth tér 23. szám alatti ingatlan bérleti jogviszonyának 

megszüntetése. 

Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

Ruck Márton polgármester megadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének, hogy 

ismertesse a bizottság álláspontját. 

Kraller József a bizottság elnöke elmondja, hogy a jelenlegi bérlő jelezte, hogy tovább nem 

kívánja bérelni ezt az ingatlant és azzal indokolta, hogy a jelenlegi tevékenységi köréhez nem 

kapcsolódik ez az épület. El tudják fogadni ezt az indokot. A bizottság javasolja, hogy a 

képviselő-testület bízza meg a polgármestert, hogy az ingatlan további hasznosítására 

vonatkozóan készítsen elő pályázati felhívást. 

Ruck Márton polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatban foglaltakat 

kiegészítve  a Pénzügyi  Bizottság javaslatával. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozta az alábbi 

határozatot: 

336/2011. (XII. 20.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Medgyesegyháza, Kossuth tér 23. szám alatti ingatlan 140 m2-es 

üzlethelyiség bérletére vonatkozó szerződés közös megegyezéssel 

történő megszüntetéséhez 2011. december 31. napjával hozzájárul.  

Felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan hasznosítására vonatkozóan 

készítsen elő pályázati kiírást a 2012. januári ülésre. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester, 

         Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő: 2011. december 31., 

  illetve 2012. januári ülés 

 

4. Rendelet tervezet a 2012. évi átmeneti gazdálkodásról.  

Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

Ruck Márton polgármester megadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének, hogy 

ismertesse a bizottság álláspontját. 

Kraller József bizottsági elnök elmondja, hogy a 2012. évi költségvetés elfogadásáig 

valamilyen iránymutatás alapján kell működnie az önkormányzatnak és ezért szükséges ennek 

a rendeletnek a megalkotása. A bizottság az előterjesztésben foglaltakkal egyetért és 

elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet. 



Ruck Márton polgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozta az alábbi 

rendeletet: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

28/2011. (…..) önkormányzati rendelete 

a 2012. évi átmeneti gazdálkodásról 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 

Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) - (2) bekezdésében, a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában és a 16. § 

(1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 76. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2012. évi átmeneti időszak gazdálkodásáról a 

következő rendeletet alkotja: 

1. § 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy 2012. január 1. napjától a 2012. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a 

polgármesteri hivatal és az intézményei útján a bevételeket folytatólagosan beszedje, a 

kiadásokat fedezze. 

2. § 

 

Az átmeneti időszakban a Polgármesteri Hivatal és az intézmények finanszírozása az alábbiak 

szerint történik: 

1. személyi juttatások és járulékai 100%-os mértékben, MÁK terhelés alapján, 

2. dologi kiadások a 2011. évi költségvetés eredeti előirányzata szerint időarányosan, 

3. ellátottak juttatásai a 2011. évi szint költségvetés eredeti előirányzata szerint 

időarányosan, a normatív támogatás erejéig, adható juttatások az átmeneti segély 

kivételével nem állapíthatók meg. 

4. felhalmozási és felújítási kiadások a 2011. évben jóváhagyott és folyamatban lévő 

beruházások, illetve a megkötött érvényben lévő szerződések kivételével nem 

finanszírozhatóak, 

5. a kisebbségi önkormányzatok a 2011. évi állami támogatás időarányos része alapján. 

 

3. § 

 

Az átmeneti költségvetés időszakában új kötelezettségek csak a képviselő-testület eseti 

döntése alapján vállalhatóak. 

4. § 

 

E rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba. 



Medgyesegyháza, 2011. december 20. 

Ruck Márton   sk.                                                Dr. Horváthné  dr. Barta Edit sk. 

polgármester                                                                  jegyző 

 

 

5. A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

Ruck Márton polgármester megadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének, hogy 

ismertesse a bizottság álláspontját. 

Kraller József a bizottság elnöke elmondja, hogy 2011. évi költségvetési rendelet 

módosítása arra vonatkozik, hogy a képviselő-testület döntéseinek megfelelően az 

előirányzatok átcsoportosítását kell elvégezni. Azt tudni kell, hogy sem a bevételi, sem a 

kiadási főösszeg nem változik. A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztésben 

foglaltaknak megfelelően a rendeletmódosítást. Továbbá a létszám tekintetében javasolja a 

bizottság, hogy a jelenlegi 21 fő helyett 18,8 státusz kerüljön megállapításra a Polgármesteri 

Hivatalban. 

Nagy Attila képviselő elmondja, hogy a Dinnyefesztivál bevétel-kiadás különbözet összege 

igen jelentős, 5.200.000,- Ft. Kérdezi, hogy mennyi lett tervezve erre a 2011. évi 

költségvetésben? 

Szabó Istvánné pénzügyi csoportvezető elmondja, hogy 1.319.000, - Ft volt betervezve és 

még 751.000,- Ft-ot vállalt a testület, ami összesen 2.070.000,- Ft. 

Nagy Attila képviselő véleménye, hogy jelentős túlköltés történt. Kérdezi, hogy mi ennek az 

oka? 

Ruck Márton polgármester elmondja, hogy túl lettek tervezve a bevételek, és a pályázatok 

sem úgy teljesültek, ahogy arra számítottak. 

Forgó Pál képviselő elmondja, hogy a képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal létszámát a 

2011. évi költségvetés elfogadásakor a 21 fő helyett, 17 főben állapította meg. Elmondja 

továbbá, hogy erről a témáról is bővebben tárgyaltak a bizottsági ülésen. Több beruházás 

kapcsán felmerült problémák miatt szükségesnek tartja a bizottság, hogy megfelelő 

képzettségű műszaki szakember töltse be az üres álláshelyet. Most lehetőség nyílt arra, hogy 

erre az álláshelyre megfelelő végzettségű építész jöjjön a városba. Az előbb elhangzott, hogy 

az ivóvíz minőségjavító program pályázat kapcsán is jelentős műszaki feladatok lesznek, 

majd a szennyvízberuházás tekintetében is. A másik fő, az informatikus álláshely, amely az 

informatikai rendszer fejlesztése kapcsán szintén szükséges és ezért javasolja a bizottság ezt a 

két fő létszámot engedélyezni.  



Ruck Márton polgármester elmondja, hogy a jövőbeni beruházások kapcsán szükséges a 

megfelelő képzettségű műszaki szakember alkalmazása. Úgy gondolja, hogy ezeket a 

feladatokat a legolcsóbban egy belső emberrel tudják megoldani. Továbbá elmondja, hogy a 

bevezetett integrált rendszer tekintetében szükséges az informatikus alkalmazása. Továbbá 

elmondja, hogy az informatikus nem csak a Polgármesteri Hivatalban végzi a munkáját, 

hanem az intézményeknél is, azok is be vannak kapcsolva az integrált rendszerbe. A 

könyvelés és gazdálkodás kapcsán is fontos, mert ha ott gondok vannak az súlyos milliókba 

kerül az önkormányzatnak, amit már tapasztaltak is.  

Szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozta az alábbi 

rendeletet: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

29/2011. (….)  önkormányzati rendelete  

az önkormányzat  2011. évi költségvetéséről szóló 

 7/2011.(III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi 

XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a 

köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 

hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) 

bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat a Képviselő-testületének 2011. évi költségvetéséről 

szóló  7/2011.(III.8.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. §. (1) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5. § 

(1) Az Önkormányzat 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai:  

              (Az adatok E Ft-ban) 

Működési kiadások előirányzata összesen:                                         775 140 

Ebből: 

személyi juttatás               309 550 

munkaadókat terhelő járulékok               84 358 

dologi kiadások              261 579 

önkormányzat által folyósított ellátások            103 227 

működési célú pénzeszközátadás              16 283 

tartalék ( általános)                      143  

 



Az önkormányzat felhalmozási kiadásai:                                                            336 611 

Ebből: 

beruházások:                               329 811 

felújítás:                     3 365 

fejlesztési célú hitel  törlesztés                  2 400 

részvény vásárlás                                          1 035 

 

Kiadások összesen:                                                1 111 751” 

2. § 

(1) A Rendelet 2.  melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

(2) A Rendelet 5.  melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

(3) A Rendelet 6.  melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 

(4) A Rendelet 7.  melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 

(5) A Rendelet 9.  melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 

(6) A Rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 

 

3. § 

 

Ez a rendelet 2011. december 21. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

Medgyesegyháza, 2011. december 20.                                                                         

   Ruck Márton sk.                Dr. Horváthné dr. Barta Edit sk. 

    polgármester                       jegyző 

 

 

6. Megállapodás megkötése Pusztaottlaka Község Önkormányzatával iskolabusz 

szolgáltatás biztosítására. 

Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

Ruck Márton polgármester megadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének, hogy 

ismertesse a bizottság álláspontját. 

Kraller József bizottsági elnök elmondja, hogy Pusztaottlakáról bejáró gyermekek szállítását 

meg kell oldani megfelelő színvonalon és megfelelő felügyelettel. Ez a megállapodás arra 

vonatkozik és továbbá szükséges, a normatíva igénylése céljából is. A bizottság támogatja a 

szerződés megkötését azzal, hogy a szolgáltatás díja a költségvetési törvényben a 

feladatellátására igényelhető normatíva összegénél nem lehet magasabb.  

Nagy Attila képviselő elmondja, hogy eddig is el volt látva ez a szállítás tömegközlekedéssel, 

de így jobb a gyerekeknek, mert itt felügyeletet is biztosit a szolgáltató. 

Ruck Márton polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 



A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozta az alábbi 

határozatot: 

337/2011. (XII. 20.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 

Medgyesegyháza – Pusztaottlaka - Medgyesbodzás Alapfokú 

Közoktatási Intézményfenntartó Társulás gesztora megállapodást 

kíván kötni Pusztaottlaka Község Önkormányzatával iskolabusz 

szolgáltatás biztosítására. A szolgáltatás díja a költségvetési 

törvényben a feladatellátásra igényelhető normatíva összegénél nem 

lehet magasabb. 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és felkéri a 

jegyzőt a szükséges normatíva igénylések lebonyolítására a 

szolgáltatási díj finanszírozása érdekében. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester, 

            Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő: 2011. december 31. 

 

 

7. A Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői munkakör betöltésére kiírt 

pályázat lebonyolításával kapcsolatos döntések meghozatala. 

Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

Ruck Márton polgármester megadja a szót az Oktatási Bizottság elnökének, hogy 

ismertesse a bizottság álláspontját. 

Farkas Gyula bizottsági elnök elmondja, hogy az intézmény vezetői megbízása 2011. 

december 31-én lejár. A vezetői állásra a pályázat ki lett írva. A pályázati eljárás 

lebonyolítása után leghamarabb 2012. február 1-től tölthető be a munkakör. Az átmeneti 

időszakra 2012. január 1 és január 31-e közötti időszakra szükséges az intézmény vezetésére 

megbízni a jelenlegi intézményvezetőt, a jelenlegi illetményével. Ezt tartalmazza az I-es 

határozati javaslat. A II. határozati javaslat azt tartalmazza, hogy az álláshelyre beérkezett 

pályázatokat a törvény szerint egy véleményező bizottság véleményezi, ezért egy háromtagú 

szakértői bizottságot kell létrehoznia a képviselő-testületnek. A bizottság két tagjára van 

javaslat a határozati javaslatban, a harmadik tag tekintetében az Oktatási Bizottság Hidvégi 

Juliannára tett javaslatot, aki közművelődési szakértő, a dobozi Művelődési Ház igazgatója és 

a Dél-alföldi Regionális Közművelődési Egyesület tagja. 

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző elmondja, hogy telefonon egyeztettek Hídvégi 

Juliannával és felkérték a bizottság tagjának, aki a felkérést vállalta.  



Farkas Gyula bizottság elnöke elfogadásra javasolja a határozati javaslatokat az elhangzott 

kiegészítéssel.  

Ruck Márton polgármester szavazásra bocsátja az I-es határozati javaslatot. 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül hozta az 

alábbi határozatot: 

338/2011. (XII. 20.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. 

január 1-től 2012. január 31-ig, illetve az eredményes pályázati eljárás 

befejezéséig megbízza Farkas Gyulát a Művelődési Ház és Könyvtár 

intézményvezetői munkakör beöltésével. Illetményét a jelenlegi 

illetménye szerint állapítja meg: alapilletmény: 201.000,- Ft, vezetői 

pótlék: 40.000,- Ft, összesen: 241.000,- Ft. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester, 

                  Holecz Andrásné munkaügyi ügyintéző 

Határidő: azonnal 

 

Ruck Márton polgármester szavazásra bocsátja a II-es határozati javaslatot. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozta az alábbi 

határozatot: 

339/2011. (XII. 20.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyére érkezett 

pályázatok véleményezésére bizottságot kér fel az alábbi szakemberek 

bevonásával: 

- Pelyhéné Lipták Gabriella Szabadkígyós, Rákóczi u. 18/1. 

- Hídvégi Julianna Doboz, Templom u. 5/a. 

- Mag Györgyné Kaszaper, Szent István 2/a. 

 A bizottság tagjainak díjazását 10.000,- Ft-ban határozza meg. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester, 

                  Holecz Andrásné munkaügyi ügyintéző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 



8. A Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ intézményvezetői munkakör 

betöltésére kiírt pályázat lebonyolításával kapcsolatos döntések meghozatala. 

Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

Ruck Márton polgármester megadja a szót az Oktatási Bizottság elnökének, hogy 

ismertesse a bizottság álláspontját. 

Farkas Gyula bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság tárgyalta az előterjesztést és a 

határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra javasolja, amely az iskola magasabb vezetői 

álláshelyére érkezett pályázatokat véleményező bizottság tagjainak felkért személyeket 

tartalmazza.  

Ruck Márton polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül hozta az 

alábbi határozatot: 

340/2011. (XII. 20.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Schéner 

Mihály Nevelési és Oktatási Központ intézményvezetői álláshelyére 

érkezett pályázatok véleményezésére bizottságot kér fel az alábbi 

szakemberek bevonásával: 

- Tuskáné Papp Erzsébet 5600 Békéscsaba, Szőlő u. 90. 

- Duray Miklósné 5600 Békéscsaba, Feketefenyő u. 13. 

- Susánszky Jánosné 5600 Békéscsaba, Lórántffy u. 17. 

A bizottság tagjainak díjazását 10.000,- Ft-ban határozza meg. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester, 

            Holecz Andrásné munkaügyi ügyintéző 

Határidő: azonnal 

 

Dr. Várszegi Tamás alpolgármester kimegy az ülésről 

 

9. Biztosító választás  

Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

Ruck Márton polgármester megadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének, hogy 

ismertesse a bizottság álláspontját. 

Kraller József bizottsági elnök elmondja, hogy az elmúlt testületi ülésen döntött arról a 

képviselő-testület, hogy az előző vagyonbiztosítását felmondta. Megvizsgálták annak 

lehetőségét, hogy egy kedvezőbb biztosítást kössön az önkormányzat. Egy alkusz cég lett 



ezzel a feladattal megbízva. A legkedvezőbb ajánlatot a Groupama Garancia Biztosító adta.   

Elmondja továbbá, hogy a jelenlegi biztosítás a vagyon könyv szerinti értékén történik és  

marad, amennyiben újrapótlási értéken történne, az megterhelő lenne az önkormányzat 

számára, 1.900.664,- Ft/év összegben. A könyv szerinti értéken 744.853,- Ft/év, de 

szolgáltatás tekintetében egy szélesebb spektrumú biztosítást nyújt ez a konstrukció. 

Ruck Márton polgármester elmondja, hogy a mostani ajánlat a korábbi biztosítással 

szemben kb. 20 olyan pluszt ad, amely az előzőben nem volt és a munkáltató 

felelősségbiztosítása kiterjed a közmunkára is. 

Dr. Várszegi Tamás alpolgármester visszajön az ülésre 

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot a bizottság javaslatával kiegészítve. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozta az alábbi 

határozatot: 

341/2011. (XII. 20.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 

önkormányzat tulajdonát képező vagyon biztosítására 2012. január 

22.-i kockázatviselési kezdettel határozatlan időre a Groupama 

Garancia Biztosítóval kíván szerződést kötni 744.853,- Ft/ év 

biztosítási összeggel negyedéves díjfizetéssel. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a biztosítási 

szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester, 

           Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

10. Az Önkormányzati tulajdonú 0122/46 hrsz.-ú ingatlan tervezett ipari, gazdasági 

terület fejlesztésének lehetőségei.  

Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

Ruck Márton polgármester elmondja, hogy a tegnapi nap folyamán volt ezzel kapcsolatban 

egy lakossági fórum. A nevezett területen egy 1,2 MW teljesítményű biogáz üzem létesülne, 

egy vállalkozói befektetésről lenne szó, illetve egy inkubátorház megépítéséről. Úgy gondolja, 

hogy az előadó részletes tájékoztatást adott az üzem létrehozásával kapcsolatban. Véleménye 

szerint nem lehet párhuzamot vonni a hőerőművel, amelynek létesítésével kapcsolatban 

három évvel ezelőtt volt egy népszavazás.  A biogáz üzemben szerves anyagokból kinyert 

metánnal üzemeltetik a motort és hajtanak meg egy generátort és ezzel nyernek villamos 

energiát. A motor hűtése kapcsán keletkezett hőenergia, ún. hulladékhő, akár az 

önkormányzat, akár a vállalkozások számára hasznosítható lenne. A jövőbeni fejlesztéseknek 

lehet a záloga ez a biogáz üzem. Elkeserítő a település helyzete. Valamilyen módon ki kell 

mozdítani ezt a települést a jelenlegi helyzetéből. A lakossági fórumon ismertetve lett az 



inkubátorház létrehozásának a lehetősége is. Uniós forrásokat vonnának be, a pályázat 5 %-os 

önerőt igénnyel. Itt az önkormányzat lenne a pályázó és a beruházó is. Úgy gondolja, hogy 

egyik lehetőség mellett sem lehet elmenni. A megvalósításhoz csak annyi kell, hogy a 

lakosság és a képviselő-testület is azt mondja, hogy induljanak el az ügyben. Kér minden 

képviselőt, hogy tegyék meg a javaslataikat.  

Farkas Gyula képviselő elmondja, hogy a határozati javaslatot olvasva mit jelentene, hogy 

ha az önkormányzat hozzájárulna a telekmegosztáshoz és az történne, hogy mégis ellenállást 

tanúsítana, akár a lakosság, akár a civil szervezetek, akiket érdemes lenne véleménye szerint 

megszondáztatni, hogy mi a véleményük erről a beruházásról. Kérdezi, ha a terület megosztás 

megtörténik, azzal egy időben elkezdődik az engedélyek beszerzése is? 

Ruck Márton polgármester elmondja, hogy a rendezési tervben eleve úgy van 

leszabályozva, hogy ezeket az alapelveket már meghatározta a képviselő-testület. Ha ad az 

önkormányzat egy szándéknyilatkozatot, abból a településnek semmiféle hátránya nem lesz, 

ennek semmi akadály nincs.  Forgó Pál a lakossági fórumon felvetette, ha a látszata is 

felmerül, hogy ez a beruházás környezetszennyezéssel jár, akkor a képviselő-testület fogja 

először azt mondani, hogy nem mehet tovább. Jelen pillanatban nincs tanulmány, szerződés, 

megállapodás. Ez csak ötlet szinten van még, de adni kell valamilyen jelzést a beruházónak, 

hogy elinduljon. Amit ide terveznek, azzal kapcsolatban még nagyon sok részletkérdést kell 

megvitatni a képviselő-testületnek és további lakossági fórumot szervezni és döntéseket 

hozni. Nem tudni, hogy mekkora árbevétele lesz ennek a cégnek és az önkormányzatnak 

ebből mennyi iparűzési adó fog származni nem lehet tudni. 

Farkas Gyula képviselő elmondja, hogy a vállalkozónak nagy költségei nem lesznek, hogy 

elindul.  

Ruck Márton polgármester elmondja, hogy nem tudják garantálni, hogy a vállalkozónak 

ezzel nem lesz kockázata. Nincs információ a képviselő-testület birtokában. Nem kötelezték 

el magukat semmivel. A bérleti szerződéssel kapcsolatos döntéseket ezután fogják meghozni. 

Az információ ellátást a helyi újság keretében is megtehetik, ami minden háztartásba eljut. 

Biztos, hogy lesznek még e tekintetben lakossági fórumok és folyamatosan kell tájékoztatni a 

lakosságot.  

Dr. Várszegi Tamás alpolgármester elmondja, hogy az I-es határozati javaslat utolsó 

bekezdése már konkrétumra vonatkozik, hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson 

tárgyalást, stb., stb. Véleménye szerint talán azt kell eldönteni, hogy akarja-e vagy nem akarja 

az önkormányzat. Javasolja, hogy a „megbízza” szó kerüljön a „felhatalmazza” szó helyébe. 

Nagy Attila képviselő elmondja, hogy kérdését és véleményét annak jegyében szeretné 

feltenni, hogy ez a beruházás megvalósuljon, és ne járjon úgy, mint a korábbi. Kérdezi a 

jegyzőtől, hogy kijelenthető-e egyértelműen, hogy a korábbi népszavazás tilalmi hatálya nem 

vonatkozik biogáz üzem és erőműre?  

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző elmondja, hogy a helyi népszavazást helyi 

önkormányzatokról szóló törvény szabályozza és van az önkormányzatnak egy helyi rendelete 



is a népszavazásról. Az Ötv. szövege alapján egyértelműen kiderül, hogy egy adott 

népszavazás kiírása, egyszeri döntésre vonatkozik és annak a döntésnek a végrehajtása 

kötelező a képviselő-testület részére. Felolvassa a kérdést: „Egyetért-e Ön azzal, hogy 

Medgyesegyháza közigazgatási területén belül hőerőmű épüljön?”  Mivel nemmel szavaztak a 

lakosok, így ennek a döntésnek a végrehajtása kötelező érvényű volt a képviselő-testület 

számára. A képviselő-testület 2008 februárjában úgy döntött, hogy a 2007. évi határozatát 

visszavonja és a helyi népszavazás eredményeként vételi jogot biztosító adásvételi 

szerződéstől eláll. Tehát az akkori döntés kötelező volt a testületre és ez azzal lezárult. 

Továbbá ismerteti a helyi rendeletben foglaltakat: „A helyi népszavazás eredménye kötelező a 

képviselő-testületre. Eredménytelen helyi népszavazás esetén a népszavazásra bocsátott 

kérdésben a képviselő-testület dönt. Ugyanabban a kérdésben helyi népszavazást egy éven 

belül nem lehet kitűzni, még ha eredménytelen volt is.”  

 

Nagy Attila képviselő elmondja, hogy a válasz számára egyértelmű. További kérdése, hogy 

amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy elinduljon ez a folyamat és a befektető ebbe 

pénzt fog ölni, de közben valamikor gondol valaki, valamit, hogy a korábbi döntés mégiscsak 

összefüggésben van ezzel a beruházással, hogy ez a helyzet semmiféleképpen nem állhat elő, 

ez kimondható? 

 

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző elmondja, hogy álláspontja szerint kimondható.  

 

Nagy Attila képviselő elmondja, hogy a polgármester azt mondta, hogy nagy szüksége van 

erre a településnek. Pontos paraméterek még nem tudottak. Talán, ha egy ipari park kiépül 

lesz a településnek egy kitörési lehetősége a mezőgazdaságon túl. Nagy ábrándokat hozzá 

fűzni nem lehet, az a négy munkahely nem fog sokat lendíteni a településen, de véleménye 

szerint el kell kezdeni a beruházást és meg kell valósulnia. Maga részéről tudja támogatni. 

Nem műszaki szakemberek, de a képviselő-testület a későbbiekben meg tudja akadályozni, ha 

a környezetvédelmi szempontoknak nem fog megfelelni. 

 

Forgó Pál képviselő elmondja, hogy a helyi rendeletet nem ismerte, amit most jegyző 

asszony ismertetett. Három évvel ezelőtt, amikor a szegedi Környezetvédelmi Felügyelőség 

igazgatója itt volt, megkérdezte tőle, hogy mit tart megfelelő tájékoztatónak. Az, hogy 

kifüggesztették a hirdetőtáblára, megfelelő időre, erre azt mondta, hogy a hirdető táblán való 

kifüggesztés nem megfelelő tájékoztatást, ezért került sor a lakossági fórum megtartásra. Kell 

egy testületi döntés és majd, ha lesz egy anyag, amit közszemlére tesznek.  Ott az újság meg a 

honlap, azon is lehet tájékoztatni a lakosságot. Már a tegnapi fórummal kapcsolatban is 

megjelentek a kommentárok, de nem segítő szándékkal. Véleménye, hogy el kell indulni és 

javasolja, hogy meg kell hívni dr. Illés Zoltán államtitkár urat is és további szakemberekkel is 

véleményeztetni kell. A beruházó úgy nyilatkozott, hogy nem ütközik környezetvédelmi 

problémában, akkor döntsön úgy a képviselő-testület, hogy induljon a beruházás, a kockázat a 

befektetőé lesz. A szándékukat már jelezték azzal, hogy hozzájárulnak a telekmegosztáshoz. 

Kérte a civil szervezeteket is a fórumon, hogy szólaljanak meg, kifejthették volna a 

véleményüket, de nem tették. Nincs idő várni, a befektetőnek márciusban be kell nyújtania a 

pályázatot. A népszavazásra teljes mértékben megkapták a választ. Minden egyes beruházás 



tekintetében nem lehet népszavazással dönteni, hiszen óriási a költsége. Véleménye szerint 

minden képviselő felelősen tud dönteni. Javasolja, hogy induljanak el.  

 

Dr. Várszegi Tamás alpolgármester elmondja, hogy részt vett a fórumon. Mélységes 

tudatlanság, információ hiány volt a részt vevők részéről. Annyit tud mondani, hogy 

interneten utána lehet érdeklődni ennek a technológiának és nem vonható párhuzam a 

hőerőmű működésével. Zárt rendszerben van és semmilyen káros anyag nem kerül ki a 

természetbe. Javasolja mindenkinek, hogy az interneten nézzen utána ennek a technológiának. 

További előny a településnek, hogy nem kell létrehozni egy komposztálót, mert itt is lehet 

hasznosítani a nagy tömegű levélmennyiséget.  

 

Ruck Márton polgármester elmondja, hogy ha valaki az interneten beüti, hogy biogáz, 

nagyon sok információt megtalál, de a város honlapjára is fel tudnak tenni információkat, 

illetve azt a prezentációt, ami tegnap elhangzott. Nagy Attila képviselő elmondta, hogy nem 

sok munkahelyteremtéssel járna, ez igaz, de valami elindulna. Ez egy olyan momentum lenne 

a városnak, amivel kitűnne a többi település közül. A legfontosabb, hogy a város lakosságát 

korrekt módon tájékoztassák.  

 

Knapcsikné Király Gyöngyi képviselő elmondja, hogy volt szerencséje a helyszínen látni 

egy ilyen biogáz üzemet. Nem volt büdös, nem volt füst. Lehet, hogy csak négy munkahely 

lesz, de lesz négy munkahely. Tiszta, zajtalan ez a technológia.  

 

Nagy Attila képviselő kérdezi, hogy miért maradt ki két képviselő a tájékoztatásból? 

Mellőzve érzi magukat és ezért is javasolta a népszavazást. Ha lett volna ideje ebben 

tájékozódni, akkor már a jegyző asszony ugyan ilyen korrekt tájékoztatást adott volna 

korábban is.  Ugyan az a környezetvédelmi hatóság fogja kiadni az engedélyt, aki a másikra is 

kiadta volna az engedélyt és azt fognak benne égetni, amire kiadják az engedélyt. 

 

Ruck Márton polgármester elmondja, hogy hónapok óta foglalkozik ezzel a témával. Erre 

az üzemlátogatásra nem vitte el Nagy Attilát, Forgó képviselőt sem vitte el. Várszegi doktor 

urat és Knapcsiné Gyöngyit vitte el erre a látogatásra. Szeretne még hasonló látogatást 

szervezni és oda szívesen elviszi valamennyi érdeklődőt. Nem tudta korábban, hogy van-e 

ennek valami kockázata, érdemes-e ezzel foglalkozni. Ez egy vékony jég, de valaminek 

történnie kell az elmozdulás érdekében. 

 

Forgó Pál képviselő elmondja, hogy ezzel a témával négy éve foglalkozik.  

 

Kraller József képviselő elmondja, hogy nagyobb érdeklődésre számított, mert ennek a 

beruházásnak a jövőt illetően nagy jelentősége van. A népszavazást több képviselő említette, 

de úgy gondolja, hogy ez mindig érdekes képet hozhat. A Pénzügyi Bizottság elnökeként a 

pénzről is beszélni kell. 2008-ban az a népszavazás 580.000,- Ft volt, ez most 2012-ben csak 

több lenne. A jövő évi költségvetés ismeretében valószínűleg nem tudnák a komposztálót 

megvalósítani, ami kb 20. milliós nagyságrendű beruházás lenne. Ezzel a beruházással ez a 

probléma is megoldódna. Véleménye szerint a határozati javaslatban foglaltak támogathatók. 



Ruck Márton polgármester elmondja, hogy egyelőre csak a terület bérbeadásáról van szó. 

Ismerteti az  I-es határozati javaslatot. 

Szavazásra bocsátja az I-es határozati javaslatot. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozta az alábbi 

határozatot: 

342/2011. (XII. 20.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a térség 

gazdasági és társadalmi fejlődésének elősegítése érdekében támogatni 

kívánja a biogáz üzem megvalósítását az önkormányzati tulajdonú 

0122/46 hrsz.-ú ingatlan Gip-e övezeti besorolású részén a terület 

bérbeadása útján. 

Hozzájárul az ingatlan telekmegosztásához a Helyi Építési 

Szabályzatban foglaltak szerint. 

Megbízza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a 

befektetőkkel a megvalósítás érdekében. Készüljön jóváhagyás 

céljából előterjesztés, melyben kerüljön meghatározásra a projekt 

feladat és ütemterve, az önkormányzat feladatai és kötelezettségei. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Ruck Márton polgármester elmondja, hogy a II-es határozati javaslat egy inkubátorház 

megvalósítására vonatkozik, amelyre egy 95 %-os támogatottságú pályázati lehetőség lenne. 

Továbbá elmondja, hogy ezzel a beruházással a vállalkozások számára Medgyesegyháza 

vonzó lehetne. 

Nagy Attila képviselő kérdezi, hogy ki írná a pályázatot? 

Ruck Márton polgármester elmondja, hogy Horváth Krisztián, aki tegnap az előadást 

tartotta. Erre külön pályázatíró csapat nem lenne bevonva. Horváth Krisztián felkutatta a 

pályázati lehetőséget. Leghamarabb ez a pályázat 2013. év elején lesz elbírálva. 

Ismerteti a II-es határozati javaslatot. 

Szavazásra bocsátja a II-es  határozati javaslatot. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozta az alábbi 

határozatot: 

343/2011. (XII. 20.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a térség 

gazdasági és társadalmi fejlődésének elősegítése érdekében támogatni 

kívánja az inkubátorház megvalósítását az önkormányzati tulajdonú 

0122/46 hrsz.-ú ingatlan Gksz2 övezeti besorolású részén a terület 

bérbeadása útján. 



Hozzájárul az ingatlan telekmegosztásához a Helyi Építési 

Szabályzatban foglaltak szerint. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a projektötlet Európai Közös 

Jövő Építő ETT keretében kerüljön kidolgozásra a pályázat benyújtása 

érdekében max. 500.000 € költségvetéssel. 

A pályázat benyújtása előtt a projekt tartalma, a megvalósulás ütemei, 

az önkormányzat kötelezettsége kerüljön jóváhagyás céljából 

előterjesztésre az önkormányzat képviselő-testülete elé. 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

A polgármester 5 perc szünetet rendel el. 

SZÜNET 

11. Támogató Szolgáltatás állami támogatásával kapcsolatban 

Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

Ruck Márton polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület kényszerhelyzetbe került. 

Megadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. 

 

Kraller József bizottsági elnök elmondja, hogy valóban kényszerhelyzetben van a képviselő-

testület és gyors döntés szükséges. Elmondja, hogy 2009. évtől átalakult a támogató 

szolgáltatások finanszírozásának rendszere. A szolgáltatás működtetésére biztosított állami 

normatíva megszűnt, helyette pályázatot kellett benyújtani a szolgáltatás befogadására és 

állami támogatására. A pályázaton befogadott szolgáltatók 2009. január 1.-től 2011. december 

31.-ig terjedő időszakra működési támogatást kapnak a szolgáltatás finanszírozására. Ez a 

finanszírozási időszak az idei év végén lezárul, így pályázat került benyújtásra a 2012.-től 

2014.-ig tartó finanszírozási időszakra vonatkozó állami támogatás elnyerésére. 2011. 

december 16.-án az NRSZH honlapján közzétett miniszteri döntés szerint benyújtott pályázat 

elutasításra került. Az elutasítás indoklása, hogy a 66%-ot (szakmai tartalom) nem érte el. A 

jogszabályokban és a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek nem felelt meg.  

Tekintettel arra, hogy az állami támogatásban az intézmény a sikertelen pályázat miatt a 

továbbiakban nem részsül a fenntartónak döntenie szükséges arról, hogy a szolgáltatást 

tovább kívánja-e működtetni. Ezt a szolgáltatást 2012. január 1-jétől önerőből kellene 

fenntartani, amely közel 7 millió Ft támogatást igényelne. Nehéz bármit meghatározni a jövő 

évi költségvetés tekintetében. Két lehetőség között kell dönteni, vagy tovább működteti az 

önkormányzat önerőből, vagy megszüntetik, de ez is csak 2012. február 29-ével történhet. 

További kockázata is van a döntésnek, amely a kistérség normatíváját is érinti. Van további 5 

évig vállalt kötelezettség is eszközbeszerzés és felújítás tekintetében, tehát lenne visszafizetési 

kötelezettségi is az önkormányzatnak így is, de kevesebb veszteség lenne, mint önerőből 

fenntartani. Személyi kérdést is érint a szolgáltatás megszüntetése. A bizottság javaslata, hogy 

a szolgáltatást 2012. február 29-éig működjön és felkérik polgármester urat, hogy egyeztessen 

a kistérséggel és az irányító hatósággal, hogy a pályázat elutasításával kapcsolatban több 

információt tudjanak. 



 

Ruck Márton polgármester elmondja, hogy amennyiben az információk rendelkezésre 

fognak állni, soron kívüli ülést hív össze, hogy még egyszer átgondolja képviselő-testület. 

Úgy gondolja, hogy nincs nagy mozgástere az önkormányzatnak és ez nagyon kellemetlen 

dolog, de a döntést meg kell hozni. 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 

Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el a szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozta az alábbi 

határozatot: 

344/2011. (XII. 20.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önként 

vállalt feladatként ellátott Támogató Szolgálat további működését 

önkormányzati költségvetés terhére 1.172.960,- Ft összeggel a 2012. 

február 29. napjáig finanszírozza. 

Felkéri a polgármestert a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulással 

és a pályázattal kapcsolatban az irányító hatósággal a szükséges 

egyeztetések lefolytatására. 

Felkéri a jegyzőt és az intézményvezetőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester, 

         Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző,  

          Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

Határidő: értelem szerint 

 

12. Megváltozott munkaképességű személyek továbbfoglalkoztatása 

Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

Ruck Márton polgármester megadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének, hogy 

ismertesse a bizottság álláspontját. 

Kraller József bizottsági elnök elmondja, hogy a foglalkoztatás elősegítéséről és a 

munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 41/A.§ (1.) bekezdésének 

rendelkezései szerint a munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek 

rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az 

általa foglalkoztatottak létszáma a 20 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott 

munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 %-át. Ilyen esetben a munkáltató 

2010. január 1. napjától 964.500,- Ft/fő/év rehabilitációs hozzájárulás megfizetésére köteles. 

A Gondozási Központ munkavállalóinak száma a 20 főt meghaladja, így a Képviselő-testület 

2 fő megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatását engedélyezte 2011. december 

31. napjáig határozott időre. A két dolgozó 2012. évben történő továbbfoglalkoztatásának 



költsége, a jelenleg rendelkezésre álló adatok, a hatályos jogszabályok és bértábla alapján, 

1.524.000,- Ft lenne, mely összeg magába foglalja a dolgozók illetményét és a munkáltató 

által fizetendő járulékok összegét is. A rehabilitációs hozzájárulás mértékét 2011. január 1-

jétől kezdődően az adott naptári évre vonatkozó költségvetési törvény határozza meg, így a 

2012. évben fizetendő pontos összege még nem ismert. Amennyiben a hozzájárulás összege 

nem csökken jelentősen, a két fő munkavállaló továbbfoglalkoztatása lenne célszerű, hiszen 

foglalkoztatásuk költsége alacsonyabb, mint a fizetendő rehabilitációs hozzájárulás összege. 

A bizottság javaslata, hogy a 2 fő megváltozott munkaképességű személyeket alkalmazza 

továbbra is az intézmény. 

 

Ruck Márton polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 

Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el a szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozta az alábbi 

határozatot: 

345/2011. (XII. 20.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

engedélyezi, hogy a Gondozási Központ intézményvezetője 2 fő 

megváltozott munkaképességű személyt továbbfoglalkoztatasson, napi 

négy órában 2012. december 31-ig, a költségvetésben meghatározott 

létszámkereten belül. 

A foglalkoztatáshoz szükséges 1.524.000 forintot (bér + járulékai) a 

2012. évi költségvetésben biztosítja. 

A Képviselő-testület felkéri az Intézményvezetőt, hogy törekedjen 

megváltozott munkaképességű foglalkoztatására új munkaerő 

felvétele esetén. 

 

Felelős: Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

 

13. A Start munkaprogrammal kapcsolatos döntés meghozatala 

Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

Ruck Márton polgármester elmondja, hogy a jó hír, hogy az ivóvízminőség-javító program 

pályázata nyert. A rossz hír, hogy Pusztaottlaka önkormányzata jelezte felé, hogy közösen a 

három település egy gréder beszerzését vállalta a Start munkaprogram keretében és a gréder 

költségének egy harmadára kell fedezetet biztosítani, amely 375.000,- Ft Medgyesegyháza 

tekintetében. Ez egy használt gréder, melynek ára 1.700.000,- Ft+ÁFA, összesen 2.125.000,- 

Ft. A Start pályázatban erre a célra 1.000.000,- Ft biztosítva van és a különbözet 1.125.000,- 

Ft-ot kell a három településnek egyenlő arányban biztosítani. Abban kellene dönteni, hogy a 

2012. év költségvetése terhére biztosítsa az önkormányzat a 375.000,- Ft-ot. 



Knapcsikné Király Gyöngyi képviselő kérdése, hogy van választási lehetősége a képviselő- 

testületnek? 

Ruck Márton polgármester elmondja, hogy van, igen vagy nem döntést hoznak. Ez a gréder 

beszerzése benne van a pályázatban. Továbbá elmondja, hogy ezen a programon belül kell 

megoldani a külterületi utak karbantartását és így ezt a tételt a költségvetésből ki kell venni.  

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző kérdezi, hogy minek a terhére? 

Ruck Márton polgármester elmondja, hogy a 2012-es évre vonatkozik ez a beszerzés. 

Pusztaottlaka megelőlegezi, csak egy ígéretet kér, hogy ki lesz fizetve Medgyesegyháza része 

is.  

Forgó Pál képviselő kérdése, hogy Medgyesbodzás vállalja a rá eső részét? 

Ruck Márton polgármester erre a kérdésre nem tud válaszolni. Ennek a programnak ő is a 

felelőse, elkötelezte magát 2012-re is, ezért nekik is ki kell fizetni. Ez egy nem várt kiadási 

tétel.  

Szavazásra bocsátja a 375.000,- Ft biztosítását a 2012. évi költségvetés terhére. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozta az alábbi 

határozatot: 

346/2011. (XII. 20.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Start 

munkaprogram keretében szükséges gréder beszerzés 

többletköltségéhez a 2012. évi költségvetés terhére 375.000,- Ft-ot 

biztosít.  

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Ruck Márton polgármester elmondja továbbá, hogy döntést kell még hozni a tekintetben, 

hogy a Start munkaprogram keretében részt vevők esetleges táppénz költségére fedezetet kell 

biztosítani az önkormányzatnak, mert ezt a kiadást a pályázat nem támogatja és ennek 

költségét biztosítani kell szintén az önkormányzatnak a 2012. évi költségvetésében.  

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző ismerteti a határozati javaslatot: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Start munkaprogram keretében 

foglalkoztatott medgyesegyházi munkavállalók vonatkozásában felmerült és a pályázat által 

nem támogatott táppénz költségeket az önkormányzat a 2012. évi költségvetésében biztosítja 

és a gesztor önkormányzat részére megtéríti a megfelelő munkaügyi dokumentumok alapján. 

 

Ruck Márton polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 



A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül hozta az 

alábbi határozatot: 

347/2011. (XII. 20.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Start 

munkaprogram keretében foglalkoztatott medgyesegyházi 

munkavállalók vonatkozásában felmerült és a pályázat által nem 

támogatott táppénz költségeket az önkormányzat a 2012. évi 

költségvetésében biztosítja és a gesztor önkormányzat részére 

megtéríti a megfelelő munkaügyi dokumentumok alapján. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Ruck Márton polgármester a képviselő-testület tagjainak és a város polgárainak kellemes 

ünnepeket és sikerekben gazdag újévet kíván. 

Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester az ülést 17,50 

órakor lezárta. 

Kmf. 

 

 Ruck Márton       Dr. Horváthné dr. Barta Edit 

 polgármester          jegyző 

 

 

 

 

     Besenyi Ildikó  

 jegyzőkönyvvezető 

 


