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ELŐTERJESZTÉS 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2012. április 24-i ülésére 

 
Tárgy: Tájékoztató a legutóbbi Képviselő-testületi ülés óta eltel időszak fontosabb 
eseményeiről, tárgyalásairól. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

1. március 29-én az ÁFÉSZ közgyűlésén vettem részt, ahol az ÁFÉSZ előző évi 
működéséről számolt be Dorogi Imre elnök úr és volt alkalmam találkozni a Murányi 
Lászlóval, a Coop Hungary Zrt. vezérigazgatójával. Elmondható az a medgyesegyházi 
ÁFÉSZ-ról, hogy az ország többi hasonló szervezetéhez képest is kimagaslóan jó 
eredményeket ért el a 2011-es évben is.  
 

2. március 30-án Gyulán a Pándy Kálmán kórház főigazgatójával, dr. Kovács József 
főigazgató úrral a folytattunk tárgyalást a járó és fekvőbeteg ellátással kapcsolatban. 
Mivel  a  kórházak  állami  tulajdonba  kerültek,  ezért  a  járó  beteg  ellátást  is  
felülvizsgálják, abban a tekintetben, hogy mely település melyik intézményhez fog 
tartozni a jövőben. Jelenleg Medgyesegyháza egyes szolgáltatások tekintetében a 
Mezőkovácsházi rendelőhöz tartozik, azonban sok esetben nincs az ottani ellátás a 
betegek megelégedésére. Az elmúlt évtizedekben Medgyesegyháza járó-beteg ellátás 
tekintetében Gyulához tartozott. Ez azért volt célszerű és jó, mert a gyulai 
intézményben gyakorlatilag minden szakvizsgálatra meg volt a lehetőség és nem 
kellett a betegeket továbbutaztatni. Ez a Mezőkovácsházi intézményről nem mondható 
el. Amennyiben nem tudják megoldani az ellátást, úgy a beteget vagy vissza kell 
utaztatni Gyulára, vagy az orosházi kórházba. Ez természetesen a betegeknek plusz 
költség és idő. Abból a szempontból is célszerűbb volna Gyulához tartoznunk, mivel a 
fekvőbeteg ellátás teljes egészében a Gyulai Pándy Kálmán kórházhoz tartozik.  
 

3. március 31-én került megrendezésre a tehetségek napjának második fordulója, ahol a 
gyerekek megmutathatták felkészültségüket, tudásukat.  
 

4. ugyanezen a napon a sportcsarnokban az országos taekwon-do diákolimpia került 
megrendezésre, 21 csapat több mint 170 versenyző részvételével. A sporteseményt a 
sportegyesület taekwon-do szakosztály vezetője Rusz István mester szervezte. Ez a 
sportesemény az idelátogató versenyzők és vendégek elmondása alapján is nagyon jól 
sikerült és elmondták azt, hogy szívesen jönnének máskor is Medgyesegyházára.  
 

5. ugyanezen a napon került megrendezésre a Bozsik program keretében a sportpályán 
fiatal tehetségeknek egy verseny, ahol a fiatal focisták nagyon kitettek magukért.  

 
6. Az elmúlt hetekben Hojecska Mihálynét és Medovarszky köszöntöttem 90 

születésnapjuk alkalmából. Mindketten jó egészségnek örvendenek, és jelenleg is 
aktívak, hiszen a házkörüli munkából kiveszik a részüket.  
 



 
 

7. április 12-én Mezőtúron a KÖZVIL részvényeket vettem át, ahol az ELMIB 
részvénytársaság tájékoztatott arról, milyen energetikai beruházásokra van lehetőség, 
illetve ezeknek megfinanszírozására milyen lehetőségek vannak. Ezek alapvető 
lehetősége, hogy a beruházás a megtakarításokból finanszírozza önmagát.  
 

8. április 16-án Budapesten tárgyaltam az Energia Központ képviselőjével a 
medgyesegyházi szennyvízberuházással kapcsolatban. Tájékoztattak arról, hogy a 
pályázatunk pozitív elbírálásban részesül várhatóan. A jelenlegi konstrukcióban a 
beruházás  támogatási  aránya  80,9  %  és  19,  1  %  szükséges  hozzá.  Ez  a  támogatás  a  
CBA számításokon alapul. Amennyiben az önkormányzat most nyújtana be pályázatot 
hasonló beruházásra, úgy azt a támogatás 90 %-ra lehetne beállítani. A Képviselő-
testületnek talán érdemes lenne felülvizsgálni, hogy milyen módon kezelje ezt a 
problémát.  
 

9. április 17-én Újkígyóson Szebellédi Zoltán polgármester úrral az ivóvízminőség-javító 
program projektmenedzsmentjére illetve mérnökfelügyeletére kiírandó közbeszerzési 
eljárásokkal kapcsolatban. A közbeszerzési eljárásokat várhatóan május legelején 
kiírjuk és amennyiben kiválasztásra kerül a projektmenedzsment és a műszaki ellenőr, 
úgy megindítható lesz a kivitelezés közbeszerzési eljárása is mely nyílt eljárás lesz.  
 

10. 17-én a művelődési házban mezőgazdasági termelők részére tájékoztató fórum került 
megrendezésre, ahol az MVH szakemberei adtak tájékoztatást elsősorban a 
területalapú támogatásról és egyéb támogatási formákról is.  

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Kérem tájékoztatóm megvitatását. 
 

 
Medgyesegyháza, 2012. április 17. 
 

         Ruck Márton 
         polgármester 
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