
1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-

4.10.0/A, „KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal” című pályázati konstrukció keretében pályázatot nyújt be. 

 

1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe:  
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. (Művelődési Ház) 

5666 Medgyesegyháza, Luther u. 7. (Iskola) 

5666 Medgyesegyháza, Luther u. 7. (Uszoda) 

2. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma:  
526/1 hrsz. (Művelődési Ház) 

126 hrsz. (Iskola) 

126 hrsz. (Uszoda) 

3. A Projekt megnevezése: Medgyesegyháza Városban a Művelődési Ház, Iskola és Uszoda 

intézmények villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal  

4. A pályázati konstrukció száma: KEOP-2012-4.10.0/A 

5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 92.603.751 Ft 

6. A tervezett beruházás elismerhető bekerülési költsége: 92.603.751 Ft 

7. Az önkormányzati saját erő összege: 13.890.563 Ft (15%) 

8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 78.713.188 Ft (85%) 

 

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott 

támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét - fejlesztési hitel 

igénybevételével - a 2013. évi költségvetésében biztosítja. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az el nem számolható egyéb 

költségekre 500.000 forintot biztosít a 2013. évi költségvetésében. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Ruck Márton polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Felelős:  Ruck Márton polgármester 

  Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő: Azonnal 

 

2/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza és felhatalmazza Ruck 

Márton polgármestert, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, „KEOP Helyi hő, és villamosenergia-

igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című pályázathoz kapcsolódó szakmai 

előkészítő feladatok elvégzésére kössön szerződést a Energia Program Kft.-vel (Székhely: 

1112 Budapest, Budaörsi út 165. 1. em. 1.) 

A megbízási szerződés összege legfeljebb a pályázati kiírás szerint ezekre a tevékenységekre 

fordítható elismert és elszámolható költségek összege lehet, amelynek forrása a pályázat 

önereje. 

 

Felelős:  Ruck Márton polgármester 

  Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő: Azonnal 



3/2013. (I. 15.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2012-5.5.0/A pályázat 

kapcsán hozott 239/2012. (XII.17.) Kt., 240/2012. (XII.17.) Kt., 241/2012. (XII.17.) Kt. és 

242/2012. (XII.17.) Kt. számú határozatait hatályon kívül helyezi, mert a döntésben foglaltak 

nem kerültek megvalósításra, és az önkormányzat tulajdonában álló intézményi épületek 

épületenergetikai fejlesztésére más, az önkormányzat számára kedvezőbb módon és más 

közreműködő céggel kötendő szerződés útján kíván pályázni. 

 

Felelős:  Ruck Márton polgármester 

  Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő: Azonnal 

 

4/2013. (I. 15.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-

5.5.0/A „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” 

című pályázati konstrukció keretében pályázatot nyújt be. 

 A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe:  

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. (Polgármesteri Hivatal)  

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 5. (Idősek Otthona) 

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. (Művelődési Ház) 

5666 Medgyesegyháza, Jókai utca 3. (Jókai utcai Iskola) 

5666 Medgyesegyháza, Luther u. 1. (Egészségügyi Központ) 

5666 Medgyesegyháza, Luther u. 9. (Idősek Klubja) 

9. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma:  

122/1 hrsz. (Polgármesteri Hivatal) 

198/1 hrsz. (Idősek Otthona) 

526/1 hrsz. (Művelődési Ház) 

152 hrsz. (Jókai utcai iskola) 

123 hrsz. (Egészségügyi központ) 

127 hrsz. (Idősek Klubja) 

10. A Projekt megnevezése: Medgyesegyháza Város intézményeinek energetikai fejlesztése  

11. A pályázati konstrukció száma: KEOP-2012-5.5.0/A  

12. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 204.912.838 Ft (bruttó) 

13. A tervezett beruházás elismerhető bekerülési költsége: 204.912.838 Ft (bruttó) 

14. Az önkormányzati saját erő összege: 30.736.926 Ft (15%) (bruttó) 

15. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 174.175.912 Ft (85%) 

(bruttó) 

 

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott 

támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét - fejlesztési hitel 

igénybevételével - a 2013-2014. évi költségvetéseiben biztosítja. 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az el nem számolható egyéb 

költségekre 500.000 forintot biztosít a 2013. évi költségvetésében. 



A képviselő-testület felhatalmazza Ruck Márton polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Felelős:  Ruck Márton polgármester 

  Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő: Azonnal 
 

5/2013. (I. 15.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza és felhatalmazza Ruck 

Márton polgármestert, hogy a KEOP-2012-5.5.0/A „Épületenergetikai fejlesztések megújuló 

energiaforrás hasznosítással kombinálva” című pályázathoz kapcsolódó szakmai előkészítő 

feladatok elvégzésére kössön szerződést a Energia Program Kft.-vel (Székhely: 1112 

Budapest, Budaörsi út 165. 1. em. 1.) 

A megbízási szerződés összege legfeljebb a pályázati kiírás szerint ezekre a tevékenységekre 

fordítható elismert és elszámolható költségek összege lehet, amelynek forrása a pályázat 

önereje. 

 

Felelős:  Ruck Márton polgármester 

  Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő: Azonnal 

 

6/2013. (I. 15.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Képviselő-testülete egyetért a Medgyesegyházi KÉSZ 

Közművelődési és Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Kft. – az üzleti terv elfogadásakor, 

már jelzett - iskolabüfé üzemeltetési szándékával. 

A tevékenység megkezdése érdekében felhatalmazza a polgármestert a feladatellátásra 

vonatkozó 2012. május 15-én kelt megállapodás – határozat mellékletét képező – 2. sz. 

módosításának aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester, 

   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

   Horváth László ügyvezető 

Határidő: értelem szerint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Melléklet 6/2013. (I. 15.) Kt. számú határozathoz 

 

MEGÁLLAPODÁS  

2. sz. módosítása 

 

Mely létrejött egyrészről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (képviseli: Ruck Márton 

polgármester) 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1, mint alapító önkormányzat 

(továbbiakban: Önkormányzat), 

valamint 

Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság  (képviseli: Horváth László ügyvezető) 5666 Medgyesegyháza, 

Kossuth tér 25. cg.:04-09-011783, adószáma: 23953538-2-04.) mint önkormányzati alapítású 

gazdasági társaság (továbbiakban: Kft.) között alulírott napon és helyen az  felek között 

létrejött 2012. május 15-én kelt megállapodás (továbbiakban Megállapodás) 2. sz. módosítása 

tárgyában:  

 

Előzmények: 

 

A közművelődési és a városi könyvtár működtetési feladatok és a feladatellátást szolgáló 

Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. szám alatti ingatlan átadása kapcsán nem került rögzítésre a 

megállapodásban, hogy a feladatellátáson túl az ingatlan szabad kapacitásának kihasználása 

érdekében Kft. az ingatlant bérlet útján hasznosíthatja.  

A Kft. vállalkozási tevékenységének bővítése, és ezzel az önkormányzati támogatás 

csökkentése érdekében iskolabüfét kíván üzemeltetni. A kiskereskedelem, vendéglátás 

tevékenységek szerepelnek a Kft. alapító okiratában. 

 

1. A Megállapodás  I. Feladatellátás fejezet 8. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

 

„ A Kft. a használatába átadott Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. szám alatti ingatlant 

elsősorban a feladatellátási szerződésben meghatározott célok elérése érekében használja, 

illetve hasznosítja, de jogosult a szabad kapacitás kihasználása érdekében az ingatlan más célú 

hasznosítására, további bérbeadására, melyre vonatkozó bérleti és használati díjakat is a Kft. 

határozza meg.” 

 

2. A Megállapodás  I Feladatellátás fejezet az alábbi 11. ponttal egészül ki: 

 

„11. Iskolabüfé üzemeltetése: Az önkormányzat tulajdonát képező, de a KIK 

Mezőkovácsházi Tankerülete által ingyenesen használt Medgyesegyháza, Luther u. 7. szám 

alatti ingatlan földszintjén 12 m2 nagyságú (régi teakonyha) terület használata mellett. Kft. a 

feladatellátás kapcsán köteles a büfé kínálatában az egészséges táplálkozásnak megfelelő 

gyermekélelmezés megvalósítására, udvarias kiszolgálásra, Szeszes italt, energia italokat, 

dohánytermékeket nem forgalmazhat. Kft. a rendelkezésére bocsájtott területen más 



tevékenységet nem végezhet. Kft. kötelessége beszerezni a tevékenység ellátásához szükséges 

engedélyeket. 

 

A büfé üzemeltetési időszakának  meghatározásához be kell szereznie az intézményt fenntartó 

KIK hozzájárulását. 

 

3. Jelen megállapodás módosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései az irányadók. 

 

4. Az eredeti Megállapodás jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 

fennmaradnak. 

 

Szerződő Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és 

értelmezés után saját kezűleg és jóváhagyólag aláírják. 

 

Medgyesegyháza, 2013. január 15. 

 

 

………………………………………..  ………………………………………… 

       Önkormányzat képviseletében          Kft. képviseletében 

            Ruck Márton polgármester                           Horváth László ügyvezető 

 

7/2013. (I. 29.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról 

szóló beszámolót a határozat melléklete* szerint elfogadja. A 222/2012 (XII.11.) és 225/2012. 

(XII.11.) Kt. határozatok vonatkozásában tudomásul veszi, hogy a munkavállalókkal csak 

közalkalmazotti jogviszony létesíthető. 

 

* A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel. 

 

Felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő: azonnal 

 

8/2013. (I. 29.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Nagy Attila 

képviselő javaslatával és megbízza a jegyzőt, hogy az SZMSZ felülvizsgálatával kapcsolatban 

a február 26-ai soros képviselő-testületi ülésre készítsen előterjesztést. 

 

Felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő: értelem szerint  

 

 

 



9/2013. (I. 29.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 60/2011. (III.1.) határozatát módosítja a 

Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjának Szabó Istvánné pénzügyi vezető helyett Krucsai 

Mariann pénzügyi vezetőt választja meg. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

Határidő: azonnal 

 

10/2013. (I. 29.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat  Képviselő-testülete a térfigyelő kamerarendszer 

kialakításához az eszközbeszerzésre nyert 8.469,080,- Ft támogatás mellett 3.030.920,- Ft 

önerőt biztosít a 2013. évi költségvetés terhére. 

Az önerő tartalmazza a pályázat által nem finanszírozott Áfa és egyéb kialakítási, bonyolítási 

költségeket. 

Az árubeszerzést 2013. év február hónapban a Kbt. 122. § (7) bekezdés a,) pontja alapján 

elindított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében kívánja megvalósítani.  

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

11/2013. (I. 29.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a térfigyelő kamerarendszer eszközbeszerzéséhez szükséges közbeszerzési eljárás 

lebonyolítására Ferban-ANAG Kft.-vel (7623 Pécs, Rákóczi u. 24-26. ügyvezető: Böröcz 

Ferenc) kössön szerződést a beszerzés 2 %-os értékének   megfelelő megbízási díj mértékéig 

Ajánlattételre az alábbi vállalkozókat kéri fel:  

 

- Medgyes Security Biztonsági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 5665 

Pusztaottlaka, Szabadság u. 7. 

- START-COMP PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Közkereseti Társaság 5800 

Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 40. 

- KITNET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 5520 Szeghalom, Fáy 

A. u. 11/B. III. em. 10. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás lebonyolítására. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 



12/2013. (I. 29.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a köznevelési feladatok 

ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon ingyenes használatáról szóló, a határozat 

mellékletét képező használati szerződést a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal. 

Felhatalmazza a polgármestert az okirat aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

  Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről a  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

székhelye: Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. 

képviseli: Ruck Márton polgármester 

törzsszáma: 725217 

adóigazgatási azonosító száma:15725211-1-04 

bankszámlaszáma: 11733137-15344083-00000000 

statisztikai számjele: 15725211-8411-321-04 

mint átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 

képviseli: Varga Gusztáv tankerületi igazgató 

adóigazgatási azonosító száma: 15799658-2-41 

Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000 00329307 00000000 

ÁHT azonosítója: 335262 

statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01 

mint átvevő (a továbbiakban: KIK)  

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: 

ELŐZMÉNYEK 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74.§ (1) 

bekezdése alapján 2013. január 1-jétől „az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a 

nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, 

oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési 

alapfeladatok ellátásáról”. A Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 

202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése c) pontjában az állami köznevelési 

közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami 



fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013. 

január 1-jei hatállyal a KIK-et jelölte ki. 

A köznevelési intézményeket az Nkt. 74.§ (4) alapján az Önkormányzat működteti. 

Az Nkt. 74.§ (6a) bekezdése alapján a működtetés feltételeit a Felek a feladatokhoz igazodó, egyedi 

szerződésben állapítják meg. 

Az Nkt. 76.§ (5) bekezdés b) pontja, valamint köznevelési feladatot ellátó egyes 

önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi 

CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 8.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az 

Önkormányzat tulajdonában levő, az állami fenntartású köznevelési intézmény(ek) (a 

továbbiakban: intézmény(ek)) feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon – 

ideértve a taneszközöket, továbbá az intézmény(ek)ben levő eszközöket, felszereléseket –, 

valamint a 10.§ (1) bekezdése alapján mindazon ingó és ingatlan vagyon, amely az 

intézmény(ek) fenntartói feladatainak ellátását, szolgálja, a KIK ingyenes használatába kerül.  

A Felek a Törvény 13.§ (2) a) pontja alapján 2012. december 13.-án átadás-átvételi 

megállapodást kötöttek, amelyben meghatározták a KIK ingyenes használatába kerülő ingó és 

ingatlan vagyonelemek körét. 

A szerződés tárgyát képező vagyonelemek ingyenes használatának és működtetésének 

részletes szabályait a Felek az alábbiak szerint állapítják meg: 

A szerződés tárgya 

1. Az Önkormányzat használatba adja, a KIK használatba veszi az Önkormányzat 

tulajdonát képező medgyesegyházi 126. hrsz.-ú természetben Medgyesegyháza Luther 

u. 7. szám alatti ingatlanból a mellékelt helyszínrajzon jelölt 4 épületet, melynek nettó 

alapterülete 1874 m2, a medgyesegyházi 152  hrsz.-ú természetben Medgyesegyháza 

Jókai u. 3. szám alatti ingatlant, valamint a medgyesegyházi 153. hrsz.-ú természetben 

Medgyesegyháza Jókai u. 5. szám alatti ingatlanból a mellékelt helyszínrajzon jelölt 9 

helyiséget. 

2. Átadó saját tulajdonú önkormányzati cége, a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. 

által működteti a szintén a Medgyesegyháza Luther u. 7. szám alatt található 

sportcsarnok és az uszoda épületét, melyre jelen használati szerződés nem terjed ki. A 

feladat-ellátási szerződés alapján a Kft. köteles biztosítani a köznevelési 

feladatellátáshoz a létesítmények ingyenes használatát az iskola részére. Az 

ingyenesen átadott Luther u. 7. szám alatti ingatlan központi épületében található 

szintén a Kft. használatába adott 12 m2-es (volt teakonyha) helyiség, melyben a Kft. 

feladatellátás keretében iskolabüfét üzemeltet. 

3. Az ingó vagyonelemek tételes listáját a felek között 2012. december 13-án megkötésre 

kerülő átadás-átvételi megállapodás 3. és 9. melléklete tartalmazza. 

4. A KIK az ingatlanra vonatkozó használati jogát az ingatlan-nyilvántartásba 

bejegyezteti. 

 

 



Felek Jogai és kötelezettségei 

5. A KIK a használat tárgyát képező vagyonelemeket kizárólag az intézmény(ek) 

feladatainak ellátására, iskolai rendezvények megtartására, a jelen szerződésben 

szabályozott módon használhatja.  

6. A Pedagógiai Programban, az intézmény szervezeti és működési szabályzatában, 

házirendjében meghatározott feladatok ellátásának zavarása nélkül, az ott 

meghatározott tanítási időn kívül, az Önkormányzat a használat tárgyát képező 

ingatlant – a KIK-kel legalább 5 nappal korábban történt egyeztetést követően – 

önkormányzati, egyéb helyi közösségi, kulturális rendezvények lebonyolítása céljából 

térítésmentesen használhatja, azt harmadik személy részére bérbe adhatja. 

7. A Felek megállapodnak abban, hogy a KIK a használatba adott ingó vagyont kizárólag 

az Önkormányzat közigazgatási határain belül használhatja a feladata ellátására. A 

KIK legalább  5 nappal korábban köteles az Önkormányzatnak bejelenteni, ha az ingó 

vagyontárgyakat az Önkormányzat közigazgatási területén belül más intézményben 

kívánja használni. 

8. Az Önkormányzat az intézmény köznevelési feladatainak ellátását szolgáló ingó és 

ingatlan vagyon a szerződés időtartama alatt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg. 

9. A KIK a használatába álló ingó és ingatlanvagyont harmadik személy részére 

használatba vagy bérbe nem adhatja, nem terhelheti meg és nem idegenítheti el. 

10. A KIK biztosítja, hogy az Önkormányzat az ingatlan működtetésével kapcsolatos 

hirdetményeit az ingatlanban a közösen meghatározott helyen és módon, a KIK által 

meghatározott időtartamban kifüggesztheti.  

11. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a KIK az ingatlan(ok) címét az intézmény 

székhelyeként bejegyeztethesse, azt levelezésében feltüntesse. 

12. A KIK köteles a használatában álló és a közös használatra szolgáló vagyont, a 

központi berendezésekkel és felszerelésekkel együtt rendeltetésszerűen, a közvagyont 

használó személytől elvárható gondossággal, hatékonyan, energiatakarékosan és 

költségtakarékosan, az épület házirendjének, a vagyonra vonatkozó biztonsági 

előírások betartásával, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül 

használni.  

13. Amennyiben az Önkormányzat tudomására jut, hogy a KIK a vagyont nem 

rendeltetésszerűen használja, vagy rongálja, a KIK kapcsolattartójához fordulhat, aki 

köteles 15 napon belül a vagyon használatával kapcsolatos álláspontját írásban az 

Önkormányzat részére eljuttatni. Amennyiben az Önkormányzat álláspontja szerint a 

nem rendeltetésszerű használat a továbbiakban is folytatódik az Önkormányzat a KIK 

elnökéhez fordulhat intézkedés megtétele érdekében. A nem rendeltetésnek megfelelő 

használat vagy rongálás folytatódása esetén az Önkormányzat a Ptk. 161.§ (2) 

bekezdése alapján biztosítékot követelhet a KIK-től.  

14. A szerződés időtartama alatt a KIK felelős az ingatlannal kapcsolatos, a tűzvédelmi, 

munkavédelmi és környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó 

jogszabályokban foglaltak betartásáért és betartatásáért. 

15. A KIK jogosult az ingatlant saját berendezéseivel ellátni, e berendezések felett 

szabadon rendelkezhet, és a szerződés megszűnése esetén ezeket saját tulajdonaként 

elszállíthatja, köteles azonban az eredeti állapotot saját költségén helyreállítani. 



16. A KIK az ingatlanban riasztórendszert, telefonos és számítógépes hálózatot építhet ki 

emeletek összekötésével együtt. A távközlési szolgáltatóval a KIK az 

Önkormányzattól függetlenül jogosult a saját nevére távközlési vonalat beköttetni és 

üzemeltetni. Ezekről előzetesen köteles a Használatba adót írásban tájékoztatni.  

17. Az Önkormányzat az ingatlanban lévő, a KIK tulajdonát képező vagyontárgyakért 

felelősséget nem vállal. A KIK e vagyontárgyakra biztosítást köthet. 

18. A használatba adott vagyont az Önkormányzat működteti.  

19. Az Önkormányzat gondoskodik a használatba adott, az intézmény elhelyezését 

szolgáló ingatlan rendeltetésének megfelelő, a hatályos köznevelési, tűzvédelmi, 

munkavédelmi és egészségügyi előírások szerint történő üzemeltetéséről, 

karbantartásáról. 

20.  az Önkormányzat köteles gondoskodni a használatba adott vagyon állagának 

megóvásáról, karbantartásáról, a szükséges felújítások, pótlások, cserék kivitelezési 

munkálatainak elvégzéséről, így az ingatlanban levő központi berendezések, az 

ezekhez csatlakozó vezetékrendszerek munkaképes állapotáról, az átvételkori 

állapotnak megfelelő szinten tartásáról. 

21. Az Önkormányzat köteles a működtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, 

díjakat viselni, gondoskodni a használatba adott ingatlan vagyonvédelméről. 

22. Az Önkormányzat köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, 

hogy az ingatlanban a köznevelési feladatok megfelelően színvonalon, biztonsággal 

történő ellátásának feltételei biztosítottak legyenek. Ennek keretében gondoskodik az 

intézmény működéséhez szükséges eszközök, anyagok, áruk, szolgáltatások 

megrendeléséről, átadás-átvételéről, raktározásáról, pótlásáról. 

23. A külön jogszabályban meghatározott eszközök, taneszközök, felszerelések 

beszerzésének költségét az iskola igazgatójának javaslata alapján a KIK – a 

költségvetésében erre a célra előirányzott keretösszeg erejéig – finanszírozza. Az e 

körbe tartozó beszerzések előtt a KIK elnökének előzetes, írásbeli jóváhagyását be kell 

szerezni.  

24. Az Önkormányzat gondoskodik a köznevelési feladat ellátásához szükséges technikai 

berendezések működtetéséről, a tulajdonában levő taneszközök javításáról, 

karbantartásáról, beszerzéséről.  

25. Az Önkormányzat nem köteles pótolni azt a használatba adott ingó vagyont, amely az 

Önkormányzatnak fel nem róható ok miatt megsemmisült. Ez a rendelkezés nem 

vonatkozik arra az esetre, ha vagyonelem vis maior következtében semmisült meg. 

Amennyiben a megsemmisült vagyonelem helyébe biztosítási összeg lép, akkor a 

biztosítási összeg erejéig köteles gondoskodni az Önkormányzat a vagyontárgy 

pótlásáról. 

26. A KIK a köznevelési feladat ellátáshoz véglegesen feleslegessé vált vagyont – 

beleértve a rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközöket 

is – 20 napon belül köteles az Önkormányzat részére visszaadni, aki köteles azt 

visszavenni. A KIK a rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult 

eszközök kivételével az egyéb vagyont rendeltetésszerű használatra alkalmas 

állapotban köteles visszaadni az Önkormányzatnak.  

27. Felek megállapodnak abban, hogy az ingatlan rendeltetésszerű használata érdekében 

átalakítási munkákat végezhetnek. 



28. A KIK az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult az ingyenes 

használatában álló ingatlant átalakítani, illetőleg a falak, a mennyezet, vagy a padlózat 

megbontásával, tárgyaknak azokhoz történő rögzítésével járó műveletet végezni. Az 

ezzel kapcsolatos költségek a KIK-et terhelik. 

29. Az átalakítási munkák elvégzését az előzetes egyeztetések és költségkalkulációk 

kölcsönös elfogadását követően az Önkormányzat koordinálja. Az átalakítási 

munkálatok költségviselésének arányáról Felek külön megállapodásban rendelkeznek. 

30. A 2013-2014 évet illetően a KIK  jelen megállapodás aláírásával egyidőben 

hozzájárul, hogy önkormányzat  saját költségvetése terhére pályázatot nyújtson be a  

KEOP-2012-4.10.0/A  és a KEOP-2012-5.5.0/A pályázatra az ingyenesen használatba 

adott épületeken napelemes rendszer kiépítésére, illetve épületenergetikai fejlesztések 

megvalósítására. Önkormányzat a pályázat elnyerése esetén a kivitelezés 

lebonyolítását, ütemezését köteles a KIK-kel egyeztetni, arról külön megállapodást 

kötni. 

31. A KIK az Önkormányzat felé a használatában lévő vagyont érintő lényeges 

változásokat a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül köteles jelenteni. 

KIK az ingatlan egészét fenyegető veszélyről és a beállott kárról haladéktalanul értesíti 

az Önkormányzatot, és köteles tűrni a veszély elhárítása vagy a kár 

következményeinek elhárítása érdekében szükséges intézkedések megtételét.  

32. A KIK felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes 

használat következménye. A nem rendeltetésszerű használat folytán keletkezett hibák 

kijavítása, károk megtérítése a KIK kötelezettsége függetlenül attól, hogy a 

bekövetkezett hiba, illetve kár alkalmazottjai, ügyfelei, az intézmény tanulói vagy az 

érdekkörében eljáró személy magatartására vezethető vissza. 

33. Amennyiben a KIK tudomására jut valamely tény, körülmény, adat, amely az ingatlan 

rendeltetésszerű és zavarmentes használatát akadályozza, kár bekövetkezésével 

fenyeget, a használatában álló vagyon nagyobb mérvű romlásához vezethet, köteles 

erről haladéktalanul az Önkormányzatot értesíteni. Az értesítés elmaradása vagy 

késedelme miatt bekövetkezett kárt, illetve költségnövekedést a KIK köteles viselni. 

34. Tulajdonosi ellenőrzés 

Az Önkormányzat, mint tulajdonos évente legalább egy alkalommal, a nevelő-oktató 

munka, illetve a KIK működésének zavarása nélkül, előzetes étesítés alapján az átadott 

ingó és ingatlanvagyon tekintetében ellenőrzi az önkormányzati vagyon 

rendeltetésszerű használatát.  

Az ellenőrzés során az Önkormányzat képviselője jogosult 

a) a KIK használatában álló ingatlan területére, illetve KIK által használt irodai és 

egyéb célú helyiségeibe belépni és ott tartózkodni, 

b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus 

adathordozón tárolt adatokba – a külön jogszabályokban meghatározott adat- és 

titokvédelmi előírások betartásával –  betekinteni,  

c) a KIK alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, információt kérni, 

d) az átadott ingó vagyontárgyak meglétét és állagát ellenőrizni. 

 

 



A szerződés megszűnése 

35. A szerződést Felek 2013. január 1-jétől határozatlan időtartamra kötik. A szerződés 

megszűnik, ha az állami köznevelési feladat ellátása az körülírt ingatlanban 

megszűnik. 

36. A KIK a használati joga megszűnése esetén, a megszűnése napjától számított 20 

napon belül köteles az ingatlant kiüríteni és azt rendeltetésszerű használatra alkalmas 

állapotban az Önkormányzat részére visszaadni.  

37. Amennyiben a KIK az ingatlant az előírt  határidőig nem hagyja el, az Önkormányzat 

jogosult a helyiségeket birtokba venni, a KIK a helyiségekben található ingóságairól 

két tanúval hitelesített leltárt készíteni, és a KIK-et az ingóságok 8 napon belüli 

elszállítására írásban felszólítani.  

38. Amennyiben a KIK az írásbeli felszólítását követő 8 napon belül nem szállítja el 

ingóságait, az Önkormányzat jogosult a KIK-nek az ingatlanban lévő vagyontárgyait a 

KIK költségén elszállíttatni, és megfelelő helyen történő raktározásáról a KIK 

költségén gondoskodni.  

39. A szerződés megszűnése esetén a KIK cserehelyiségre igényt nem tarthat. 

Egyéb rendelkezések 

40. A szerződést a Felek írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni.  

41. Kapcsolattartók kijelölése: Felek a működtetési feladatok, illetve a használat 

Önkormányzat által történő ellenőrzése során kapcsolattartóként az alábbi személyeket 

jelölik meg: 

Önkormányzat: Liker János aljegyző Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel.: 68/440-

000 

KIK: Szabó Lajos műszaki ügyintéző Mezőkovácsháza Árpád u. 176. Tel.: 68/381-

011 

Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban 

felmerülő vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. Esetleges 

jogvitájukra a Battonyai Járás Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

42. A szerződésre egyebekben a Ptk. előírásai az irányadók. 

43. Szerződő Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, 

mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták. 

 

A szerződés a mellékleteivel együtt érvényes. 

 

Mellékletek: 

3 db helyszínrajz  

Kelt: 2013. január 31. 
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Önkormányzat 

 ........................................................................  

KIK 

 

 

ellenjegyzem: 

 ........................................................................  

Önkormányzat 

 

ellenjegyzem: 

 ........................................................................  

KIK 

 

 

13/2013. (I. 29.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzott módosításokkal, a 

határozat mellékletét képező 2013. évi munkatervét az alábbiak szerint elfogadja. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester, 

   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medgyesegyháza Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

2013. évi 

MUNKATERVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medgyesegyháza, 2013. január 24.     

 

 

 

Elfogadva: a 13/2013.(I. 29.) Kt. határozattal 

 

 

 

 

 

 

 



2013. február 15. 

 

I. Fő napirendek: 

 

1. Költségvetési rendelet elfogadása 

Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

 

2013. február 26.   

 

I. Tájékoztatók 

 

1. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 

Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

 

II. Beszámolók: 

 

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

 

2. Civil szervezeteknek nyújtott támogatásokról szóló beszámolók elfogadása. 

Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

III. Fő napirendek: 

 

 

1. Pályázat kiírása civil szervezetek támogatására 

    Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

2. Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda intézményvezetői  munkakör betöltésére kiírt   

    pályázat elbírálása 

    Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

3. 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 

    Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

4. Önkormányzati SZMSZ felülvizsgálata 

    Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

5. Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ének elfogadása  

    Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

6. Szolgálati lakás bérbeadása Szűcs Judit 

Előadó: Ruck Márton polgármester 



2013. március 26.   

 

I. Tájékoztatók 

 

1. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 

Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

 

II. Beszámolók: 

 

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

 

2. Nemzetiségi önkormányzatok beszámolója  

Előadó: Nyáriné Szlávik Mária  

          Negra Dániel 

          

3. A Szociális és Oktatási Bizottság 2012. december – 2013. január, február havi 

átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolója  

Előadó:  Farkas Gyula elnök 

 

4.   Beszámoló a Gondozási Központ 2012. évi tevékenységéről.  

Előadó: Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

 

5. Beszámoló a Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal 2012. évi     

    tevékenységéről 

    Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

 

 

III. Fő napirendek: 

 

 

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásról szóló 12/2007. (VI.27.) Ök 

rendelet módosítása 

Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

2. 2013. évi közbeszerzési terv elfogadása 

Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

3.    Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda SZMSZ elfogadása 

       Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

4.   Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda Házirend elfogadása 

      Előadó: Ruck Márton polgármester 

 



5.   Óvodai csoportlétszám meghatározása 

      Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

6.  Civil szervezetek támogatására benyújtott pályázatok elbírálása 

     Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

 

2013. április 30.    

 

I. Tájékoztatók 

 

1. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 

Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

2. Tájékoztató Medgyesegyháza közrendjéről, közbiztonságáról  

Előadó: Almási Levente r. alezr.  

 

3. Tájékoztató a Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület 2012. évi 

tevékenységéről 

Előadó: Pintér Attila elnök 

 

4.  Tájékoztató a kintlévőségekről 

                 Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

 

5.  Tájékoztató az óvodai beiratkozásról 

     Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

6. Tájékoztató az önkormányzat 2010. év októbere óta folyamatban és a már lezárult,   

    illetve az azóta indult peres ügyeiről 

    Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

 

II. Beszámolók: 

 

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

 

 

III. Fő napirendek: 

 

1. Zárszámadási rendelet elfogadása 

Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

2. Közbeszerzési statisztika 

Előadó: Ruck Márton polgármester 



2013. május 28.  Kihelyezett testületi ülés Bánkúton  

 

Közmeghallgatás 

 

I. Tájékoztatók 

 

1. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 

Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

 

II. Beszámolók: 

 

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

 

2. A Szociális és Oktatási Bizottság 2013. március-április havi átruházott hatáskörben 

hozott döntések  

Előadó:  Farkas Gyula elnök 

 

3.  Gyermekvédelmi beszámoló 

                 Előadó: Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

 

4.  Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda beszámolója 

     Előadó: intézményvezető 

 

 

III. Fő napirendek: 

 

1. Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft működésével kapcsolatos döntések 

meghozatala.  

Előadó: Nadabán János ügyvezető 

 

2. Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos döntések 

meghozatala.  

Előadó: Horváth László ügyvezető 

 

13. június 25.     

 

I. Tájékoztatók 

 

1. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 

Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

2.  Tájékoztató a falugazdász tevékenységéről. 

                 Előadó: Ádám Tamás falugazdász 



II. Beszámolók: 

 

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

 

2. Dél Békési Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás működéséről  

Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

 

III. Fő napirendek: 

 

1. Helyi esélyegyenlőségi program elfogadása 

                Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

2. Kitüntetési rendelet felülvizsgálata 

    Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

 

2013. augusztus 27.    

 

I. Tájékoztatók 

 

1. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 

Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

2. Tájékoztató az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról 

      Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

 

 

II. Beszámolók: 

 

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

 

2. A Szociális és Oktatási Bizottság 2013. május – június - július havi átruházott 

hatáskörben hozott döntések  

Előadó:  Farkas Gyula elnök 

 

 

 

III. Fő napirendek: 

 

1. Költségvetési előirányzatok módosítása 

Előadó: Ruck Márton polgármester 

 



2. Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda Pedagógiai programja 

    Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

3. Kitüntetések adományozása 

    Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

 

2013. szeptember 24.    

 

I. Tájékoztatók 

 

1. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 

Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

2. Tájékoztató a kintlévőségekről  

      Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

 

 

II. Beszámolók: 

 

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

               Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

 

 

III. Fő napirendek: 

 

1. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 

Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

 

2013. november 19.     

 

I. Tájékoztatók 

 

1. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 

Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

2.   Elsősegély nyújtó hely működéséről 

      Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

II. Beszámolók: 

 

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

                   Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

 

 



2. A Szociális és Oktatási Bizottság 2013. augusztus- október havi átruházott       

    hatáskörben hozott döntések  

    Előadó:  Farkas Gyula elnök 

 

3.  2013. évi ¾ éves költségvetési beszámoló 

                 Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

III. Fő napirendek: 

 

1. Díjtétel rendeletek módosítása 

Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

2. 2014. évi költségvetési koncepció  

Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

 

2013. november 26. 

 

Közmeghallgatás 

 

2013. december 10.     

 

I. Tájékoztatók 

 

1. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 

Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

2. Tájékoztató a kintlévőségekről  

Előadó: Krucsai Mariann pénzügyi vezető 

 

3. Tájékoztató a 2013. év beruházásairól 

Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

 

II. Beszámolók: 

 

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

       Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

 

2. Szociális és Oktatási Bizottság 2013. október - november havi átruházott 

hatáskörben hozott döntések  

       Előadó:  Farkas Gyula elnök 

 

 

 



III. Fő napirendek: 

 

1. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadása 

Előadó: Ruck Márton polgármester 

2.   Belső ellenőrzési ütemterv elfogadása 

Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

 

2014. január   28.  

 

I. Tájékoztatók 

 

1. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 

 Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

II. Beszámolók: 

 

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

                   Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

 

III. Fő napirendek: 

 

1. A Képviselő-testület 2014. évi munkaterve 

Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

Medgyesegyháza, 2013. január 24. 

 

         Ruck Márton 

 polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14/2013. (I. 29.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ 

 

Alapító okirat 3.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„3.) Gazdálkodási jogköre:  Önállóan működő  költségvetési szerv.  

Pénzügyi- gazdasági feladatait a Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal látja 

el.” 

 

Alapító okirat 6.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„6.)  Intézmény adószáma: 16654921-2-04 

Az intézmény Pénzforgalmi bankszámla száma: 11733137-16654921” 

 

Alapító okirata 15.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„15.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

 

a) A közalkalmazottak jogállásáról szól 1992. XXXIII. törvény alapján létrejövő 

közalkalmazotti jogviszony.  

b) A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján létrejövő 

munkaviszony. 

c) A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrejövő egyéb 

foglalkoztatásra irányuló jogviszony.” 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított, és a módosítással egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző    

 Mészárosné Hrubák Mária. intézményvezető 

Határidő: 2013. január 31.   

 

15/2013. (I. 29.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatási normatíva 

igénylésével kapcsolatos belső ellenőrzési jelentésben foglaltakat megismerte, azt tudomásul 

veszi. 

 

Felelős:    Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 



16/2013. (I. 29.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 1-től 2013. 

augusztus 31-ig Szűcs Judit 5720 Sarkad, Epreskert u. 38/a. sz. alatti lakos, közalkalmazott 

részére bérbe adja az önkormányzat tulajdonát képező Medgyesegyháza, Rákóczi u. 1/a. szám 

alatti, 82. m2 területű ingatlant. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyi rendeletben foglalt feltételekkel a bérleti 

szerződést kösse meg. 

 

Felelős:    Ruck Márton polgármester 

Határidő: 2013. február 28. 

 

17/2013. (I. 29.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Szűcs 

Judit, mint az önkormányzat tulajdonát képező Medgyesegyháza, Rákóczi u. 1/a. szám alatti, 

82 m2 területű ingatlan bérlője a fenti ingatlanra albérleti szerződést kössön Stefanik Anita 

Medgyesegyháza, Damjanich u. 62. szám alatti lakossal, aki gyermekével, Kindel Heidi 

Dorinával költözhet az ingatlanba. Az albérleti szerződés időtartama legfeljebb 2013. 

augusztus 31-ig terjedhet. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a bérlőt értesítse. 

 

Felelős:    Ruck Márton polgármester 

Határidő: 2013. február 1. 

 

18/2013. (I. 29.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Aktív 

polgárok Európáért – Testvérvárosi találkozók” című pályázati kiírásra pályázatot nyújt be. A 

pályázat összköltsége és egyben a pályázat keretében megpályázott összeg 15.000 €. 

A képviselő-testület felhatalmazza Ruck Márton polgármestert a pályázat előkészítésére és 

benyújtására. 

 

Felelős:    Ruck Márton polgármester 

Határidő: 2013. február 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19/2013. (I. 29.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP -2012-5.5.0/A pályázat 

kapcsán hozott 5/2013. (I. 15.) Kt. számú határozatát hatályon kívül helyezi, mert a döntésben 

foglaltak nem kerültek megvalósításra és az önkormányzat tulajdonában álló intézményi 

épületek épületenergetikai fejlesztésére más közreműködő céggel kötendő szerződés útján 

kíván pályázni.  

 

Felelős:    Ruck Márton polgármester 

                 Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő: azonnal 

 

20/2013. (I. 29.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza és felhatalmazza Ruck 

Márton polgármestert, hogy a KEOP-2012-5.5.0/A. „Épületenergetikai fejlesztések megújuló 

energiaforrás hasznosítással kombinálva” című pályázathoz kapcsolódó szakmai előkészítő 

feladatok elvégzésére kössön szerződést a Pronergy Kft-vel (Székhely: 1117 Budapest, 

Budafoki út 187-189.) 

A megbízási szerződés összege legfeljebb a pályázati kiírás szerint ezekre a tevékenységekre 

fordítható elismert és elszámolható költségek összege lehet, amelynek forrása a pályázat 

önereje.  

 

Felelős:    Ruck Márton polgármester 

                 Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

21/2013. (I. 29.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2012-4.10.0/A 

kódszámú pályázat kapcsán a közbeszerzési eljárást végző Energia Program Kft-t felkéri arra, 

hogy a kivitelezéssel kapcsolatban lefolytatott előzetes közbeszerzési eljárásban az alábbi 

cégeket kérje fel ajánlattételre: 

 

 Arrabona Villszer Kft. (9011 Győr, Lehár Ferenc u. 16., adószám: 13100296-2-08, 

cégjegyzék száma: 08-09-11474) 

 Vacuum-Solartechnológiai Kft. (1152 Budapest, Palánk u. 117., adószám: 14929546-

2-42, cégjegyzék száma: 01-09-926509) 

 Plan-Ex 2002 Kft. (2072 Zsámbék, Dózsa Gy. út 101., adószám: 12838620-2-13, 

cégjegyzék száma: 13-09-103612) 

A képviselő-testület felhatalmazza Ruck Márton polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére.  

Felelős:    Ruck Márton polgármester 

                 Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő: azonnal 

 



 

22/2013. (I. 29.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy a „Medgyesegyháza központjának felújítása” című pályázat elszámolása 

kapcsán felmerült károkozás körülményeiről készítsen tájékoztatót a márciusi soros testületi 

ülésre.  

 

Felelős:    Ruck Márton polgármester 

                 Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő: márciusi soros testületi ülés 

 

23/2013. (I. 29.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Attila képviselőt a IV/3. 

„Fegyelmi határozattal kapcsolatos bírósági döntés” tárgyú előterjesztésről történő 

szavazásból  kizárja.  

 

Felelős:    Ruck Márton polgármester 

                 Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő: azonnal 

 

24/2013. (I. 29.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyházi Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyulai Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság 1.M.432/2012/5. számú végzését, melyben Medgyesegyháza Város 

Önkormányzatát a perből elbocsátja, megfellebbezi, tekintettel arra, hogy a bíróság a 

perköltség viseléséről nem rendelkezett.  

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat részéről a perrel kapcsolatosan 

felmerült költségek megtérítése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

Határidő: értelem szerint  

 

26/2013. (II.15.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésként benyújtott 

2013. évi költségvetési rendelet tervezetet első olvasatnak tekinti és ebben a formában kéri a 

2013. február 26-ai ülésre ismételten beterjeszteni.  

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

             Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

             Krucsai Mariann pénzügyi csoportvezető 

Határidő: értelem szerint 

 



 

27/2013. (II.15.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyházi Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Városi 

Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervét a mellékletnek megfelelően jóváhagyja. 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

             Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Közbeszerzési terv 2013.  

A közbeszerzés tárgya és mennyisége CPV kód 
Irányadó 

eljárásrend 
Tervezett eljárási típus 

Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy sor került-e az 

adott közbeszerzéssel 

összefüggésben előzetes összesített 

tájékoztató közzétételére? 

az eljárás megindításának, illetve 

a közbeszerzés megvalósításának 

tervezett időpontja 

szerződés teljesítésének várható 

időpontja vagy a szerződés időtartama 

I. Árubeszerzés 

Építőanyag beszerzés 

START 2013 
44100000-1 nemzeti 

Hirdetmény nélküli 

tárgyalásos (Kbt. 122.§. (7) 

bek.) 

2013. I. negyedév 2013. I. negyedév nem 

Térfigyelő kamerarendszer kialakításához szükséges 

eszközök 
35120000-1 nemzeti 

Hirdetmény nélküli 

tárgyalásos (Kbt. 122.§. (7) 

bek.) 

2013. I. negyedév 2013. I. negyedév nem 

II. Építési beruházás 

Medgyesegyháza szennyvíz IV. ütem 

- csatornahálózat IV. ütemének építése 

- szennyvíztisztító telep bővítése 

45200000-9 nemzeti 
Hirdetmény közzétételével 

tárgyalásos 
2013. III. negyedév 2013. IV. negyedév nem 

Építési beruházás keretében napelemek telepítése az 

önkormányzat és intézményeiben a KEOP-4.10.0/A. 

pályázati ablak keretében 

Iskola - 17,2 kWp teljesítményű, 

Művelődési Ház - 17,2 kWp teljesítményű, 

Uszoda – 49,9 kWp teljesítményű 

45300000-0 nemzeti 

Hirdetmény nélküli 

tárgyalásos (Kbt. 122.§. (7) 

bek.) 

2013. I. negyedév 2013. I. negyedév nem 

Építési beruházás keretében az önkormányzat 

intézményeinek épületenergetikai felújítása a KEOP-

5.5.0/A. pályázati ablak keretében 

45300000-0 nemzeti 

Hirdetmény nélküli 

tárgyalásos (Kbt. 122.§. (7) 

bek.) 

2013. II. n. év 2013. II. n. év nem 

III. Szolgáltatás-megrendelés 

Medgyesegyháza szennyvíz IV. ütem 

projektmenedzsment 
79421000-1 nemzeti 

Hirdetmény nélküli 

tárgyalásos Kbt. 122.§. (7) 
2013. II. negyedév 2013. III. negyedév nem 

Medgyesegyháza szennyvíz IV. ütem mérnöki 

tevékenység 
71311000-1 nemzeti 

Hirdetmény nélküli 

tárgyalásos Kbt. 122.§. (7) 
2013. II. negyedév 2013. III. negyedév nem 

Energetikai épület felújításhoz kapcsolódó 

műszaki ellenőrzési tevékenység (KEOP -5.5.0/A) 
71631000-0 nemzeti 

Hirdetmény nélküli 

tárgyalásos (Kbt. 122.§. (7) 

bek.) 

2013. I. negyedév 2013. I. negyedév nem 

Napelemes rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó 

műszaki ellenőrzési tevékenység (KEOP-4.10.0/A) 
71631000-0 nemzeti 

Hirdetmény nélküli 

tárgyalásos (Kbt. 122.§. (7) 

bek.) 

2013. I. negyedév 2013. I. negyedév nem 



 

28/2013. (II.15.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyházi Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Felhatalmazza a polgármestert a –  

határozat mellékletét képező – ASR konténerekre vonatkozó ingó használatba adási szerződés 

megkötésre a Honvédelmi Minisztériummal.  

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM  MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI 

ÖNKORMÁNYZAT  

Nyt. szám: 24-          /2013. . sz. példány 

 
 
 

INGÓ HASZNÁLATBA ADÁSI SZERZŐDÉS 

 

 

 amely létrejött egy részről a Honvédelmi Minisztérium (adószáma: 15701051-1-51; 

statisztikai számjele: 15701051-8422-311-01; törzskönyvi nyilvántartási száma: 255/292, 

VKSZ száma: SZT-28425, székhelye: 1055 Budapest, Balaton u. 7-11.; a továbbiakban: HM) 

képviseletében Dr. Hende Csaba, Magyarország honvédelmi minisztere (a továbbiakban: 

HM Vagyonkezelő); 

 

másrészről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (székhelye: 5666 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.; adószáma: 15725211-1-04; statisztikai számjele: 15725211-
8411-321-04; a továbbiakban: Vagyonhasználó) képviseletében eljáró, Ruck Márton, 
polgármester 
 

(a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott napon és a következő 
feltételekkel: 
 

1. A Szerződés tárgya 

A Magyar Állam tulajdonát képező, a HM vagyonkezelésébe tartozó, az MH 

Logisztikai Ellátó Központ (a továbbiakban: MH LEK) nyilvántartásában szereplő, ASR 

konténerek (lajstromszámuk: AsR 10/40 M-034; AsR 10/40 M-033; a továbbiakban: 

eszközök) használatba adása, és ennek keretében a használat feltételeinek meghatározása. 



2. A szerződés időbeli hatálya 

 A Felek a Szerződést 2013. február 19-től határozatlan időre kötik. 

3. Vagyonhasználói jog gyakorlásának ellenértéke 

3.1. A Vagyonhasználó térítésmentesen kapja használatba az eszközöket, 

figyelemmel arra, hogy azokat közfeladat ellátásához (lakossági ivóvízellátás) kívánja a 

szükséges mértékben használni. 

4. A Vagyonhasználó jogai és kötelezettségei 

4.1. A használati jog az állami vagyonkörbe tartozó eszközök birtoklását és 

használatát a jelen Szerződésben meghatározott feltételekkel foglalja magában. 

4.2. A Felek rögzítik, hogy a használatba adott eszközök továbbra is a HM által 

kezelt vagyoni körbe tartoznak, ennek megfelelően vonatkoznak rájuk az állami vagyon 

kezelésével kapcsolatos kötelezettségekről szóló jogszabályok, a HM Vagyonkezelő 

utasításai, illetve a HM és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. között létrejött 

Vagyonkezelési Szerződésben szereplő előírások. 

4.3. A használatba adott eszközökhöz kapcsolódóan a HM Vagyonkezelő 

hozzájárulása nélkül vagyonmozgás nem lehetséges. 

4.4. A Vagyonhasználó az eszközöket nem értékesítheti, azokra zálogjogot vagy 

haszonélvezeti jogot nem alapíthat, egyéb módon nem terhelheti meg. A Vagyonhasználó a 

rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használattal okozott kárért a polgári jog általános 

szabályai szerint felelősséggel tartozik. 

4.5. A Vagyonhasználó a Szerződés időbeli hatálya alatt köteles a használatra 

átadott eszközök legnagyobb gondossággal való kezeléséről, állagának, használhatóságának 

megőrzéséről, karbantartásáról, üzemeltetéséről folyamatosan gondoskodni (önmaga vagy az 

általa megbízott üzemeltető által) és azokat csak rendeltetésszerűen használhatja. 

4.6. A Vagyonhasználó vállalja, hogy 

a) az eszközöket a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a 

meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja; 

b) az eszközök hasznosításában – a Vagyonhasználóval közvetlen vagy közvetett módon 

jogviszonyban álló harmadik félként – kizárólag természetes személyek vagy átlátható 

szervezetek vesznek részt. 

4.7. A Szerződés megszűnésekor az eszközöket használatra alkalmas állapotban 

vissza kell adni. 

4.8. A Vagyonhasználó köteles a szerződés 2. pontjában meghatározott időbeli 

hatály alatt a használati jogaival és kötelességeivel kapcsolatos költségeket viselni. 

5. A HM jogai és kötelezettségei 

5.1. A HM az eszközök szakszerű telepítéséről gondoskodik a Medgyesegyháza-

Bánkút, Honvéd u. Vízmű melletti közterületen (helyrajzi száma: 1858) valamint a 

Medgyesegyháza, Moravszki u. 17. szám előtti közterületen (helyrajzi száma: 211/4). 

5.2. A HM jelen Szerződés megkötését követően folyamatosan együttműködik a 

Vagyonhasználóval, a Szerződés teljesítése érdekében. 

5.3. A HM, mint vagyonkezelő jogosult szakmai szervezetei útján a 

vagyonhasználatot ellenőrizni. 

6. A Szerződés megszűnése 

6.1. A Szerződés rendkívüli felmondással, vagy a vagyonhasználó jogutód nélküli 

megszűnésével szűnhet meg. Ezekben az esetekben a használati jog a HM-re száll vissza. 

6.2. A HM a jelen szerződést kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja 

(rendkívüli felmondás), ha 



a) a Vagyonhasználó a használatba adott eszközök: 

aa) épségét veszélyezteti, rongálja; 

 ab) rendeltetésellenesen vagy szerződésellenesen használja; 

ac) karbantartását súlyosan elhanyagolja; 

ad) engedély nélkül harmadik személy használatába adja; 

ae) pártpolitikai célokra használja; 

b) a Vagyonhasználó, valamint a vele közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban 

álló harmadik fél a jelen Szerződés megkötését követően beállott körülmény 

folytán már nem minősül átlátható szervezetnek; 

c) az eszközökre a szerződéskötéskor nem ismert oknál fogva a HM-nek szüksége 

van. 

 7. Elszámolás a vagyonnal 

7.1. A Vagyonhasználó köteles a használatában lévő eszközökkel elszámolni. Az 

elszámolás alapját a használatba adás időpontjában a nyilvántartó honvédelmi szerv (MH 

LEK) nyilvántartásában szereplő adatok és az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített adatok 

képezik. 

7.2. A Vagyonhasználó köteles átadás-átvételi eljárás útján elszámolni a használt 

eszközökkel a szerződés leteltekor. 

 8. Jogviták rendezése 

8.1. A Felek a Szerződés során felmerült vitás kérdésekben kötelesek megkísérelni 

az egyezségkötést, egyezség esetén a Felek – a jogszabályokban foglalt feltételek betartásával 

– a Szerződést közös megegyezéssel módosíthatják. 

8.2.Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári 

Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 

törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi 

C. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései és az állami 

vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet előírásai az irányadók. 

 9. Egyéb rendelkezések 

9.1. Vagyonhasználó kijelenti, hogy részéről a használatba adási szerződés 

megkötését kizáró körülmény nem áll fenn, továbbá adó-, vám-, vagy társadalombiztosítási 

járulék tartozása nincs. 

9.2. A Feleket és az MH LEK-et a Szerződés 1-1 példánya illeti meg. 

9.3. A Szerződés 3 eredeti példányban készült, példányonként 3 lapból áll. A 

Szerződést a Felek elolvasás és közös értelmezés után jóváhagyólag írták alá, mint 

akaratukkal mindenben egyezőt. 

 

 

Budapest, 2013. február         -     n 

 

 

P.H. 

Medgyesegyháza, 2013. február  15. 

 

 

P.H. 

 



                                                                                                                   

                          Dr. Hende Csaba 

                         honvédelmi miniszter 

Ruck Márton 

                             polgármester 

  

 

Készült: 3 példányban 

Egy példány: 3 lap 

Ügyintéző (tel.): dr. Istella Csilla szds. (06-1/474-1192; 213-05) 

Kapják:  1. sz. példány: Vagyonhasználó 

2. sz. példány: MH LEK 

3. sz. példány: Irattár (HM HVF) 

 

29/2013. (II. 19.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2012-4.10.0/A pályázat 

kapcsán hozott 1/2013. (I.9.) Kt. számú határozatát hatályon kívül helyezi, mert a határozat 

szerinti pályázat nem került benyújtásra és az önkormányzat tulajdonában álló intézményi 

épületeken történő napelem rendszerek kialakítására épületenként kíván pályázni.  

 

Felelős:  Ruck Márton polgármester 

  Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő: Azonnal 

30/2013. (II. 19.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-

4.10.0/A, „KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal” című pályázati konstrukció keretében pályázatot nyújt be. 

1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe:  

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. (Művelődési Ház) 

2. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma:  

526/1 hrsz.  

3. A Projekt megnevezése: Medgyesegyháza városban a Művelődési Ház villamosenergia-

igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal  

4. A pályázati konstrukció száma: KEOP-2012-4.10.0/A 

5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 16 970 992 Ft 

6. A tervezett beruházás elismerhető bekerülési költsége: 16 970 992 Ft 

7. Az önkormányzati saját erő összege: 2 545 649 Ft (15%) 

8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 14 425 343 Ft (85%) 

 



Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott 

támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét - fejlesztési hitel 

igénybevételével - a 2013. évi költségvetésében biztosítja. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az el nem számolható egyéb 

költségekre 110.000 forintot biztosít a 2013. évi költségvetésében. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Ruck Márton polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Felelős:  Ruck Márton polgármester 

  Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő: Azonnal 

31/2013. (II. 19.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-

4.10.0/A, „KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal” című pályázati konstrukció keretében pályázatot nyújt be. 

 

1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe:  

5666 Medgyesegyháza, Luther u. 7. (Iskola) 

2. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma:  

126 hrsz.  

3. A Projekt megnevezése: Medgyesegyháza városban az Iskola villamosenergia-igényének 

kielégítése megújuló energiaforrásokkal  

4. A pályázati konstrukció száma: KEOP-2012-4.10.0/A 

5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 16 415 893 Ft 

6. A tervezett beruházás elismerhető bekerülési költsége: 16 415 893 Ft 

7. Az önkormányzati saját erő összege: 2 462 384 Ft (15%) 

8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 13 953 509 Ft (85%) 

 

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott 

támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét - fejlesztési hitel 

igénybevételével - a 2013. évi költségvetésében biztosítja. 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az el nem számolható egyéb 

költségekre 110.000 forintot biztosít a 2013. évi költségvetésében. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Ruck Márton polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Felelős:  Ruck Márton polgármester 

  Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő: Azonnal 



32/2013. (II. 19.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-

4.10.0/A, „KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal” című pályázati konstrukció keretében pályázatot nyújt be. 

 

1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe:  

5666 Medgyesegyháza, Luther u. 7. (Uszoda) 

2. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma:  

126 hrsz.  

3. A Projekt megnevezése: Medgyesegyháza városban az Uszoda villamosenergia-

igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal  

4. A pályázati konstrukció száma: KEOP-2012-4.10.0/A 

5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 54 920 962 Ft 

6. A tervezett beruházás elismerhető bekerülési költsége: 54 920 962 Ft 

7. Az önkormányzati saját erő összege: 8 238 144 Ft (15%) 

8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 46 682 818 Ft (85%) 

 

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott 

támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét - fejlesztési hitel 

igénybevételével - a 2013. évi költségvetésében biztosítja. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az el nem számolható egyéb 

költségekre 280.000 forintot biztosít a 2013. évi költségvetésében. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Ruck Márton polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Felelős:  Ruck Márton polgármester 

  Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő: Azonnal 

33/2013. (II. 26.) 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 

 

 

 



34/2013. (II. 26.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek 2012 évi 

támogatásának felhasználásáról szóló beszámolót a Medgyesegyháza és Bánkút 

Mozgáskorlátozottak Egyesülete, a Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesülete és 

a Medgyesegyházi Bűnmegelőző Vagyonvédelmi és Önvédelmi Egyesület vonatkozásában 

elfogadja. 

 

Felelős:  Ruck Márton polgármester 

Határidő: azonnal 

 

35/2013. (II. 26.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi polgármesteri 

keret felhasználásáról készített beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

Határidő: azonnal 

 

36/2013. (II. 26.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a medgyesegyházi civil 

szervezetek 2013. évi támogatására a határozat melléklete szerinti pályázati felhívást teszi 

közzé az önkormányzat honlapján. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester, 

              Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő: azonnal 

 

          Melléklet a 36/2013.(II.26.) Kt. határozathoz 

 

 

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

 

medgyesegyházi civil szervezetek számára 

 

1. Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet 

medgyesegyházi civil szervezetek számára. 

 

1.1. Támogatható civil szervezet e pályázat tekintetében: 



- az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró 

társadalmi szervezet, szövetség (kivéve a pártot, a munkaadói és munkavállalói érdek-

képviseleti szervezetet, a biztosító egyesületet, valamint az egyházat),  

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel 

bíró alapítvány (ide nem értve a közalapítványt, valamint Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzata intézményének alapítványát), valamint  

 

1.2. Csak olyan szervezetek támogathatók, melyek a helyi közösség érdekeit és céljait 

szolgálják, a medgyesegyházi személyek széles körét érintik. 

 

2. A támogatásra rendelkezésre álló 2013. évi keretösszeg: 1.900.000 Ft, amely pénzbeli 

működési támogatás 

 

2.1. Pénzbeli működési támogatás (vissza nem térítendő) 

 

Pénzbeli működési támogatásra pályázhatnak azok a civil szervezetek, melyek igazoltan 

legalább 1 éve működnek. 

 

A pénzbeli működési támogatás kizárólag a pályázó szervezet fenntartásához kapcsolódó 

dologi kiadások fedezésére használható fel. 

 

Támogatási időszak:  

A támogatás a pályázat benyújtásának időpontja és 2013. december 31. közé eső időszakban 

felmerült dologi költségekhez nyújtható. 

A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák 

számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell 

történnie.  

 

A pályázó csak 1 alkalommal pályázhat, a pályázati felhívás adott éven belüli esetleges 

többszöri megjelenése esetén is. Kivéve, ha benyújtott pályázati igénye elutasításra került a 

korábbi elbírálásnál.  

A döntéshozó a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.  

 

3. A pályázat kizárólag az önkormányzat honlapjáról (www.medgyesegyhaza.hu) letölthető  

- pályázati adatlapon,  

- regisztrációs nyilatkozattal,  

- egyéb nyilatkozatokkal illetve dokumentumok csatolásával nyújtható be. 

 

4. A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. március 20. 16.00 óra 

 

5. A pályázatok benyújtásának módja:  

A pályázatot 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat), zárt borítékban a következő címre kell 

küldeni: 

Medgyesegyháza Közös Önkormányzati Hivatal 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. 



A borítékon fel kell tüntetni a „Civil pályázat” szöveget. 

 

6. A pályázatokat elbírálja: Medgyesegyháza Városi Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

7. Az elbírálás ideje: 2013. márciusi testületi ülés 

 

8. A nyertes pályázókkal elszámolási kötelezettséget is tartalmazó támogatási szerződést köt 

az önkormányzat. E kötelezettségnek a megvalósított projektről, felhasználásról szóló 

pénzügyi és szakmai beszámolóval, valamint bizonylatok csatolásával kell eleget tenni. A 

szöveges beszámolót elektronikus formában is meg kell küldeni a 

medgyes@medgyesegyhaza.hu e-mail címre. 

 

Amennyiben  

- a támogatási összeg nem a szerződésben foglalt célra kerül felhasználásra, vagy  

- a beszámolást elmulasztják határidőre benyújtani, vagy  

- a felhasználás nincs megfelelően, számlákkal igazolva,  

úgy az a támogatási összeg azonnali visszafizetését vonja maga után, és újabb támogatási 

pályázat tárgyévi valamint az azt követő évi benyújtására nincs lehetőség. 

 

A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban további felvilágosítás a Polgármesteri 

Hivatalban kérhető. (Tel.: 68/440-000) 

 

Medgyesegyháza, 2013. február 26. 

 

                                                        

                                              Ruck Márton 

           polgármester 

 

37/2013. (II. 26.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkezett pályázatot 

érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja, megbízza a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda 

intézményvezetőjének 

Varga Jánosnét 

2013. március 1. napjától öt év időtartamra 2018. július 31. napjáig. Havi alapilletményét 

bruttó 177.200,- Ft-ban, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítését 23.000,- Ft-ban 

(2013. június 15-ig), vezetői pótlékát 100.000,- Ft-ban állapítja meg. 

 

Felelős: Ruck  Márton polgármester  

              Holecz Andrásné munkaügyi ügyintéző 

Határidő: értelem szerint 

mailto:medgyes@medgyesegyhaza.hu


38/2013. (II. 26.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Medgyesegyháza – 

Pusztaottlaka - Medgyesbodzás Alapfokú Közoktatási Intézményfenntartó Társulás gesztora 

megállapodást kíván kötni Pusztaottlaka Község Önkormányzatával óvodabusz szolgáltatás 

biztosítására. 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és felkéri a jegyzőt a szükséges 

állami támogatások  igénylések lebonyolítására a szolgáltatási díj finanszírozása érdekében. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

              Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

39/2013. (II. 26.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi belső ellenőrzési 

tervét felülvizsgálta és kéri a Dél Békési Kistérségi Többcélú Társulást, hogy a határozat 

mellékletét képező módosított tartalommal fogadja el Medgyesegyháza 2013. évi belső 

ellenőrzési tervét. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző    

Határidő: értelem szerin



Medgyesegyháza Város Önkormányzata  2013. évi belső ellenőrzési terve 

módosított 

Ellenőrzendő 

folyamatok  és 

szervezeti 

egységek 

Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés 

célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött 

időszak) 

Azonosított kockázati tényezők Az ellenőrzés 

típusa 

Az 

ellenőrzés 

ütemezése 

Erőforrás 

szükségletek 

Polgármesteri 

Hivatal 

 

 

 

 

 

Cél: A pénz- és értékkezelés rendje kialakításának, 

aktualitásának, valamint a szabályozásokban 

foglaltak gyakorlati érvényesülésének értékelése. 

Módszer: Eljárások szabályozásainak elemzés és 

értékelése, dokumentumok és nyilvántartások 

vizsgálata, interjú. Részben tételes, részben 

próbaszerű mintavételes vizsgálat. 

Tárgy: Házipénztár, bankszámlaforgalom, pénztáron 

kívüli pénzkezelés ellenőrzése 

Időszak: 2013. év 

A költségvetéssel történő gazdálkodás 

során a vonatkozó pénzügyi – 

gazdálkodási jogszabályokban foglaltak 

érvényesülése, és a költségvetési 

rendelet betartása 

Pénzügyi, 

szabályszerűségi 

ellenőrzés 

2013. 

szeptember 

20 revizori nap 

   

Polgármesteri 

Hivatal 

Cél: Annak megállapítása, hogy a 

kötelező szabályzatok kialakításra  

kerültek-e, illetve azok aktualizáltsága 

megfelelő-e 

.Módszer: Eljárások és rendszerek 

szabályzatainak elemzése és értékelése 

Tárgy: Szabályzatok teljessége,  

aktualizáltságuk 

Időszak: 2013. év 

A költségvetéssel történő gazdálkodás 

során a vonatkozó pénzügyi – 

gazdálkodási jogszabályokban foglaltak 

érvényesülése, és a költségvetési 

rendelet betartása 

Szabályszerűségi 

ellenőrzés 

2013. július 

 

 

 

 

 

 

15 revizori nap 

 

 

 

 

 

 

 



Medgyesegyháza Város Önkormányzata  2013. évi belső ellenőrzési terve 

Ellenőrzendő 

folyamatok  és 

szervezeti 

egységek 

Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés 

célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött 

időszak) 

Azonosított kockázati tényezők Az 

ellenőrzés típusa 

Az 

ellenőrzés 

ütemezése 

Erőforr

ás szükségletek 

 

Polgármesteri 

Hivatal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cél: Annak vizsgálata, hogy a vagyonkataszter 

megfelelő bontásban tartalmazza-e a 

vagyonelemeket. Biztosított-e a folyamatos 

karbantartás, a vagyon értékében bekövetkezett 

változások átvezetése, az ingatlanvagyon-kataszter és 

a számviteli nyilvántartások egyezőségének 

ellenőrzése. 

Érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, belső 

szabályzatok rendelkezései, a végrehajtás megfelel-e 

a jogszabályi és belső szabályzatok előírásainak 

Módszer: Szabályzatok, dokumentumok, 

nyilvántartások vizsgálata., interjú. Részben tételes, 

részben szúrópróbaszerű mintavételes vizsgálat. 

Tárgy: A pénzügyi elszámolások és dokumentumok, 

és az ehhez kapcsolódó szabályozásokban foglaltak 

érvényesülésének a vizsgálata. 

Időszak: 2012 év. 

 

A költségvetéssel történő gazdálkodás 

során a vonatkozó pénzügyi – 

gazdálkodási jogszabályokban foglaltak 

érvényesülése, és a költségvetési rendelet 

betartása 

 

Pénzügyi, 

szabályszerűségi 

ellenőrzés 

 

2013.  

április 

 

 

20 revizori nap 
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40/2013. (II. 26.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Galuska Józsefnével fennálló 

könyvvizsgálatra vonatkozó megbízási szerződést - figyelemmel a 60 napos felmondási időre 

-  2013. április 30. napjával felmondja. 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

41/2013. (III. 26.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tájékoztató a 

„Medgyesegyháza központjának felújítása” pályázati eljárásnak vizsgálatáról szóló 

tájékoztatóját elfogadja. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

42/2013. (III. 26.) 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 

 

 

43/2013. (III. 26.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Román 

Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

   Negrea Dániel elnök 

Határidő: azonnal  
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44/2013. (III. 26.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Medgyesegyházi 

Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzatának 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót 

elfogadja.  

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

              Nyáriné Szlávik Mária elnök 

Határidő: azonnal  

 

 

45/2013. (III. 26.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a – 2012. december és 2013. 

január – 2013. február hónapokban az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

46/2013. (III. 26.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gondozási Központ 2012. 

évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős:  Ruck Márton polgármester 

Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

Határidő:  azonnal 

 

 

47/2013. (III. 26.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházai Közös 

Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatát - a határozat melléklete szerint - 

elfogadja. 

 

Felelős: Ruck Máron polgármester 

              Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő: értelem szerint 
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MEDGYESEGYHÁZI KÖZÖS 

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  

 

 

 

 

 

Szervezeti és Működési 

Szabályzata 
 

 

 

 

 

 

 

Elfogadva az 47/2013. (III. 26.) Kt. határozattal. 
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Szervezeti és Működési Szabályzat  

 

 

 

1. Az önkormányzati hivatal fontosabb adatai 

 

(1) Az intézmény megnevezése:   

Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal  

 

(2) Alapítás kelte :  

  1990. október 1., száma: 270/1990.(X.1.) 

 

(3) Alapító szerv neve címe:  

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 

 5666. Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.  

 

 Pusztaottlaka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás 10. 

 

(4) Irányító, felügyeleti szerv neve, címe: 

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 

 5666. Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.  

 

(5) Az intézmény székhelye, elérhetőségei:  

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. 

      Telefon: +36-68/440-000; +36-68/440-062 

 Fax:  +36-68/440-860 

 Email cím: medgyes@medgyesegyhaza.hu 

 

(6) Telephelye, kirendeltsége:  

 Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaottlakai Kirendeltsége 

 5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 10. 

Telefon: +36-68/428-000;  

 Fax:  +36-68/428-258 

 Email cím: ottlaka@freemail.hu 

 

(7) Az intézmény illetékességi és működési területe: 

  Medgyesegyháza és Pusztaottlaka települések közigazgatási területére terjed ki, 

amennyiben jogszabály, vagy önkormányzatok közötti megállapodás ettől eltérően 

nem rendelkezik.  

 

(8) A hivatal jogállása:  

Önálló jogi személy 

 

 

mailto:medgyes@medgyesegyhaza.hu
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(9) Alaptevékenységek 

 

Az Intézmény államháztartási szakágazati besorolása: 

 

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 

 

Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:  

 

841112  Önkormányzati jogalkotás 

841114 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841115 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 

841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység (a születési, halotti, 

házassági és egyéb anyakönyvezési tevékenység területi feladataival 

kapcsolatos kiadások és bevételek) 

841126 Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 

841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

841133 Adóigazgatás 

841173 Statisztikai tevékenység 

841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 

882111 Aktív korúak ellátása 

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

882117  Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

882118  Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

882119  Óvodáztatási támogatás 

 882202 Közgyógyellátás 

 

(10) Az önkormányzati hivatal alaptevékenységeit meghatározó alapvető jogszabályok  

jegyzékét az 1. melléklet,  

 

(11) Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. 

 

(12) Költségvetési gazdálkodási jogköre:  
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

 

(13) Az irányító szerv által az önkormányzati hivatalhoz rendelt önállóan működő 
költségvetési szervek, melyek gazdálkodási feladatait külön megállapodásban 
szabályozott módon az önkormányzati hivatal látja el:  

 



 

 46 

 Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda (Medgyesegháza, Hősök u. 2.) 

 Gondozási Központ (Medgyesegyháza, Luther u. 7.) 
 

(14) Vagyona: 
A rendelkezésre bocsátott, ingyenesen használatába adott önkormányzati tulajdonban 

lévő vagyon, amit a költségvetési szerv tart nyilván. A vagyonnal való gazdálkodására 

az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletben valamint a 

belső szabályzatokban foglaltak az irányadók. 

 

(15) Azonosító adatok: 

 

1. Fejezetszám: 04 

2. Szakágazati besorolása: 841105 

3. Önkormányzati Hivatal elszámolási számla: 11733027-15725211-00000000 

4. Adóazonosító szám: 15344083-1-04 

5. KSH statisztikai számjel:   15344083-8411-325-04 

6. Törzskönyvi azonosító száma: 344081 

 

 

(16) A költségvetési szerv vezetője: 

A közös önkormányzati hivatal vezetője a Mötv. 81. §-ának (1) bekezdése alapján a 

jegyző. A jegyzőt a Mötv. 83. § c) pontja alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően a város polgármestere 

nevezi ki határozatlan időre és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. 

 

(17) A jegyző helyettesítési rendje: 

A jegyzőt az aljegyző helyettesíti, egyben ellátja a jegyző által meghatározott 

feladatokat. Az aljegyző tartós távolléte esetén a jegyzőt – egyéb belső szabályzatban, 

valamint a jegyző által meghatározott feladatok tekintetében – a Pénzügyi csoport 

vezetője helyettesíti. 

 

(18) A hivatal képviselete:  
a) A hivatal képviseletét a jegyző, akadályoztatása esetén az aljegyző látja el. Eseti 

képviselettel a Hivatal dolgozóját is megbízhatják. 
b) A Hivatal jogi képviseletét a jegyző vagy az általa megbízott személy látja el. Az 

önkormányzatot, illetve szerveit érintő perben meghatalmazottként eljárhat a 
képviselőtestület tagja, a jegyző, az aljegyző, a hivatal ügyintézője, illetve 
megbízott ügyvéd.  

 

2.  A hivatal alaptevékenysége 
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Az Mötv. 84. § (1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja Medgyesegyháza Város 

Önkormányzatának és Pusztaottlaka Község Önkormányzatának működésével, valamint a 

polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével 

és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 

 

Az önkormányzati hivatal a képviselő-testületek tevékenységével kapcsolatban: 

1. előkészíti a testületi előterjesztéseket, határozat-tervezeteket és önkormányzati 
rendelet-tervezeteket, vizsgálja azok törvényességét és pénzügyi 
megalapozottságát, 

2. nyilvántartja a képviselő-testület határozatait, rendeleteit,  

3. gondoskodik a képviselő-testület által hozott határozatok és rendeletek végrehajtásáról, és 

erről rendszeresen tájékoztatja a döntéshozót, 

4. ellátja a képviselő-testület munkájával kapcsolatos egyéb ügyviteli és 
adminisztrációs teendőket; 

 

Az önkormányzati hivatal a képviselő-testületek bizottságainak működésével 

kapcsolatos feladatai keretében: 

1. biztosítja az ügyviteli, adminisztrációs teendők ellátását, 

2. egyeztet az elnökökkel a tárgyalandó napirendekről, 

3. előkészíti a bizottságok elé kerülő anyagokat,  

4. nyilvántartja a bizottságok határozatait,  

5. szervezi a bizottsági döntések végrehajtását; 
6. a bizottságok kezdeményezéseinek megvalósítási lehetőségeiről tájékoztatást 

nyújt, a bizottságokhoz érkező kérelmeket, javaslatokat –igény esetén- 
szakmailag véleményezi, 
 

Az önkormányzati hivatal a helyi képviselők munkájának támogatása során: 
1. elősegíti a képviselők jogainak gyakorlását, kötelezettségeinek teljesítését, 

2. közreműködik a képviselők tájékoztatásának megszervezésében, 

3. köteles a képviselőt hivatali munkaidőben soron kívül fogadni és részére a szükséges 

felvilágosítást megadni, illetve megfelelően intézkedni; 

 

Az önkormányzati hivatal a polgármesterek, az alpolgármesterek, munkájával 

kapcsolatban: 

1. segíti a tisztségviselői tevékenységet, melynek során végzi az ügyviteli, 
adminisztrációs, szervezési és koordinációs feladatokat, 

2. előkészíti és szervezi az önkormányzati és államigazgatási döntéseket, ellenőrzi 
azok végrehajtását; 

 

Az önkormányzati hivatal segíti a helyi nemzetiségi önkormányzatok munkáját 
és biztosítja a működésük feltételeit; 
 

Az önkormányzati hivatal ellátja a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi 

önkormányzatok, az önkormányzatok önállóan működő költségvetési szerveinek, valamint az 

önálló jogi személyiségű Medgyesegyháza – Újkígyós – Medgyesbodzás Szélessávú 
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Kistérségi Társulás adminisztratív, munkaszervezeti, valamint számviteli, könyvviteli, 

gazdálkodási feladatait. 

 

Pénzügyi, gazdálkodási, vagyonkezelési intézményi gazdálkodás ellenőrzési feladatok 

körében ellátandó: 

a) intézményi tervezés, beszámoltatás, 

b) beruházás, felújítás előkészítése, 

c) intézményi pénzellátás, 

d) költségvetési intézmények ellenőrzése (külső megbízott igénybevételével) 

e) számítástechnikai, informatikai rendszer kezelése, 

f) a városi önkormányzat ingatlan vagyonával közgazdasági, pénzügyi, jogi 

feladatok. 

 

Közreműködik az igazgatás szakmai korszerűsítésében. 

 

A működtetés technikai feltételeit biztosítja.  

 

Az önkormányzati hivatal közreműködik az európai parlamenti-, az országos-, és helyi 

képviselőválasztások, a polgármester választások, népszavazások, bírósági ülnök választások 

lebonyolításában. 

 

3. Az önkormányzati hivatal szervezeti felépítése 

 

 

Az egységes önkormányzati hivatal a képviselő-testület döntésének megfelelő szervezeti 

egységekre tagozódik. A hivatal szervezeti ábráját az 2. melléklet tartalmazza. 

 

A szervezeti egységek vezetői biztosítják a jogszabályokból, a testületi és vezetői döntésekből 

eredő feladatok végrehajtását, gyakorolják a vezetői megbízatásból eredő szakmai és - a 

törvény keretei között - rájuk átruházott munkáltatói jogokat, valamint folyamatosan 

ellenőrzik a feladatok elvégzésének minőségét, határidőre való ellátását. 

 

A szervezeti struktúrában meghatározott csoportok vezetői a közszolgálati tisztségviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény 129. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a 

csoport létszámát és feladatellátását alapul véve – osztályvezetői munkakörbe kerülnek 

kinevezésre. 

 

A jegyző helyettesítését és az általa meghatározott feladatokat – a polgármester által, a jegyző 

javaslatára kinevezett – aljegyző látja el. A szervezeti egységek vezetőinek, valamint az egyes 

dolgozók helyettesét a munkaköri leírások tartalmazzák. 

 

Az önkormányzati hivatal engedélyezett létszáma az éves költségvetési rendeletben kerül 

meghatározásra Az SZMSZ elfogadásakor összesen 22 fő, melyből 21 fő közszolgálati 

tisztviselő, 1 fő a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó. 
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A jegyző általános feladat- és hatásköre 

 

A jegyző az önkormányzati törvényben és más jogszabályban meghatározottakon felül 

az önkormányzat működésével kapcsolatosban: 

 biztosítja a képviselő-testület, a bizottságok és a részönkormányzat működésének 

feltételeit, 

 gondoskodik a képviselő-testület, a bizottságok és a részönkormányzat üléseinek 

előkészítéséről, a jegyzőkönyv elkészítéséről,  

 előkészíti a képviselő-testület elé kerülő rendelet-tervezeteket, 

 biztosítja a képviselő-testület elé kerülő előterjesztések törvényességi kontrollját, 

 tanácskozási joggal rész vesz a képviselő-testület és annak bizottságai ülésén, 

 gondoskodik a határozatok és rendeletek érintettek részére történő eljuttatásáról, a 

hozott határozatok végrehajtásáról, 

 segítséget nyújt a polgármesternek és az alpolgármestereknek munkájának vég-

zéséhez, 

 döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket 

 megszervezi az országos és helyi választások, népszavazások, lakossági fórumok, és a 

közmeghallgatás lebonyolítását; 

 részt vesz az önkormányzati vállalkozások előkészítésében, 

 közreműködik egyes honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófa-elhárítási feladatok 

ellátásában, 

 

A jegyző az önkormányzati  hivatal működésével kapcsolatban: 

 vezeti a hivatalt, megszervezi a hivatal munkáját, 

 felelős a hivatal szakmai munkájáért, 

 meghatározza a dolgozók feladatát és a jogszabályban meghatározott gyakorisággal 

értékeli a teljesítményt, 

 javaslatot készít a polgármester részére a hivatal belső szervezeti tagozódására, 

munkarendjére, az ügyfélfogadás rendjére, 

 irányítja a hivatal dolgozóinak szakmai továbbképzését, 

 évente beszámolót készít a hatósági munka helyzetéről, az önkormányzati hivatal 

tevékenységéről, 

 irányítja a hivatal operatív gazdálkodási tevékenységét, 

 utalványozza a pénzügyi bizonylatokat, melyre más dolgozót is felhatalmazhat, 

 az osztályvezetők beszámoltatása és a belső ellenőrzés útján ellenőrzi az 

önkormányzati hivatal tevékenységét. 

 

Aljegyző  

 helyettesíti a jegyzőt annak távolléte alatt 

 közvetlenül irányítja az igazgatási csoport munkáját 

 ellátja a munkaköri leírása szerinti feladatokat:  

 

Csoportvezető: 

A csoportvezető elsősorban a saját csoportja tevékenységéért felelős, de a hivatal egységes 

szerkezetéből adódóan az egész hivatal munkájának összehangolásában is részt kell vállalnia, 

valamint munkaköri leírásának megfelelően el kell látnia feladatait. 
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Hivatali ügyintézők, dolgozók: 

 a jegyző, aljegyző és csoportvezető szakmai irányítása mellett végzik munkájukat az 

ügyrendi előírásoknak megfelelően, valamint a névre szóló munkaköri leírások 

alapján, 

 ellátják mindazokat a feladatokat, melyekre a jegyzőtől, aljegyzőtől és 

csoportvezetőtől, illetve szükség esetén a polgármestertől megbízást kapnak. 

 

 

BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEK:  

 

Polgármester 

 

Jegyző 

 

Közvetlen jegyzői vezetés alatt álló – Törzskar: 5 fő 

  aljegyző (igazgatási csoportvezető), 

  személyzeti ügyintéző 

  titkársági ügyintéző,  

  titkársági ügykezelő 

  fizikai alkalmazott 

 

Igazgatási csoport: 6 fő 

anyakönyvvezető    

műszaki ügyintéző  

szociális ügyintézők 

hatósági, szervezési ügyintéző   

piacüzemeltetés, közterület ügyintéző 

 

Pénzügyi csoport: 9 fő 

csoportvezető 

pénzügyi ügyintézők   

pénztárosok     

könyvelők    

adóügyi ügyintézők 

       

4. Az önkormányzati hivatal belső szervezeti egységeinek feladatai 

 

Jegyző: 

 egészségügyi, oktatási, közművelődési, a testneveléssel, sporttal kapcsolatos hatósági 

igazgatási feladatokat, valamint ezen intézmények működése törvényességének 

biztosítását is ellátja, 

 az ágazati törvényekből adódó fenntartói és törvényességi feladatok ellátása, 

 az ágazati intézmények működésével kapcsolatos testületi előterjesztések készítése, 

koordinálása, az ágazatra vonatkozó testületi döntések végrehajtásának felügyelete, 
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 szerződések jogi kontrollja, 

 intézményi alapító okiratok módosításainak átvezetésével kapcsolatos feladatok 

ellátása, alapító okiratok nyilvántartása, 

 gazdasági társaságok létesítő okiratainak módosításával és képviselő-testületi 

előterjesztéseivel kapcsolatos feladatok ellátása, létesítő okiratok nyilvántartása, 

 kapcsolattartás a Békés Megyei Kormányhivatallal, törvényességi észrevételek 

kivizsgálása, annak koordinálása 

 

 

Aljegyző: 

 a nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos előkészítő, szervező, 

végrehajtói feladatok, ügyviteli teendők ellátása 

 képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések készítése, koordinálása, 

 részvétel a képviselő-testület és annak bizottságai ülésein 

 a jegyző által meghatározott szerződésekkel, pályázatokkal kapcsolatos teendők 

ellátása, 

 civil szervezetekkel történő kapcsolattartás, együttműködés, a támogatásukra 

vonatkozó döntések előkészítése, a végrehajtás nyomon követése és az elszámoltatás; 

 esélyegyenlőségi referensi feladatok ellátása, az esélyegyenlőségi program elkészítése. 

 feladatai körében a hatósági ellenőrzési feladatok ellátása, ellenőrzésekben való 

részvétel; 

 belső szabályzatok nyilvántartása, aktualizálása 

 a jogszabályban meghatározott intézményi statisztikai adatok gyűjtése, 

 kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos hatósági ügyek ellátása; 

 telepengedélyek kiadása; 

 birtokvitás ügyek intézése; 

 szerencsejáték szervezéssel kapcsolatos ügyintézés; 

 szálláshely szolgáltató tevékenységek engedélyezése, 

 vadkár ügyek, 

 

Törzskar: 

 

 a polgármesteri és a jegyzői titkárságokon az ügyviteli, adminisztrációs, szervezési és 

koordinációs feladatatok ellátása. 

 a polgármester programjának szervezése, koordinálása, 

 hirdetmények kifüggesztése 

 bélyegzők nyilvántartásának vezetése, 

 ügyiratkezelés; iktatás, irattározás postázás feladatainak intézése; 

 társulások működésével kapcsolatos előkészítő, szervező, végrehajtó feladatok, 

ügyviteli teendők ellátása 

 a nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos ügyviteli teendők ellátása  

 a kirendeltségre érkező ügyiratok kezelése, iktatása, irattározása, postai küldemények 

elkészítése; 

 a képviselő-testület üléseinek előkészítésével, az ülésen elhangzottak rögzítésével, a 

döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatokat; 

 a bizottságok munkájának segítése és az adminisztráció biztosítása  

 a határozatok, rendeletek nyilvántartása, közzétételükkel, kihirdetésükkel kapcsolatos 

teendők ellátása, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt rendeletek elkészítése 
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 a hivatal személyzeti ügyeivel, foglalkoztatással összefüggő feladatok ellátása; 

 a képviselő-testület által kinevezett magasabb vezetők, a gazdasági társaságok 

ügyvezetői, a polgármesterek és a hivatali köztisztviselők személyi anyagának 

kezelése, karbantartása 

 pályáztatással, álláshirdetéssel kapcsolatos feladatok ellátása, 

 eseti továbbképzésekkel, közigazgatási- és ügykezelői alapvizsgával, közigazgatási 

szakvizsgával, képzési tervvel kapcsolatos feladatok ellátása, 

 személyi adatváltozások átvezetése az alapnyilvántartásban és a személyi anyagban, 

továbbítása a MÁK felé 

 a polgármester, az alpolgármesterek, az intézmények és gazdasági társaságok 

vezetőinek, valamint a hivatal dolgozóinak szabadság nyilvántartása; éves 

szabadságolási terv elkészítése, 

 bérszámfejtéssel kapcsolatos iratok határidőn belüli továbbítása a MÁK felé, 

 a személyzeti iratok elkülönített iktatása, irattározása, 

 a hivatal köztisztviselőinek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével járó feladatok 

ellátása 

 esélyegyenlőségi referensi feladatok ellátása, az esélyegyenlőségi program elkészítése. 

 önkormányzati kitüntetések adományozásával kapcsolatos feladatok ellátása; 

 

Igazgatási csoport: 

 

 anyakönyvi hatósági igazgatási funkció ellátása; 

 népesség, lakcím-nyilvántartással kapcsolatos adminisztráció,  

 szépkoruak köszöntésével kapcsolatos feladatok 

 hagyatéki ügyek; 

 hatósági bizonyítványok és igazolványok kiadása; 

 

 Szociális és gyermekvédelmi ügyek 

- aktív korúak ellátása; 

- átmeneti segély ügyek intézése; 

- gyógyszertámogatási ügyek; 

- köztemetés; 

- lakásfenntartási támogatás ügyek; 

- környezettanulmány készítése; 

- védendő fogyasztókkal kapcsolatos feladatok; 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása,  

- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása,  

- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás megállapítása,  

- óvodáztatási támogatás megállapítása.  

- gyámhivatali felkérésre környezettanulmány készítése.  

- a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázattal kapcsolatos hivatali feladatok 

ellátása; 

 másodfokú hatósági ügyek képviselő-testületi döntésre való előkészítése 

 szociálpolitikai támogatás igényléséhez adatigazolás; 

 az üzemeltetett épületek, illetve a z önkormányzati hivatal vonatkozásában jelentkező 

munka- és tűzvédelmi feladatok koordinálása, 

 gondnoksági feladatok városháza karbantartási munkáinak elvégzése 
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 a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, útkezelői 

hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése; 

 közreműködés állategészségügyi, állattartási és ebrendészeti feladatok ellátásában; 

 parlagfű elleni védelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

 honvédelmi ügyek; 

 mezőgazdasági feladatok, állategészségügy, növényvédelem; 

 piacüzemeltetési feladatok ellátása; 

 közfoglalkoztatás szervezése. 

 

 szakmailag véleményezi az önkormányzati és külső beruházásokat az előkészítés 

szakaszában, 

 vagyonhasznosítási döntések (lakásbérlet, üzletek bérbeadása) előkészítése, 

végrehajtása 

 önkormányzati beruházások gazdasági előkészítése; 

 a beruházási szabályzat alapján a befejeződött beruházások üzembe helyezése; 

 irányítja, felügyeli az önkormányzati beruházási, felújítási munkálatokat és segíti az 

intézmények ez irányú munkáját; 

 a beruházások tekintetében műszaki ellenőrzést végez, és végeztet, terveket készíttet 

 úthatósági feladatok ellátása; 

 közvilágítás üzemeltetése, energetikai feladatok, 

 hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása (a hulladékgazdálkodásról szóló 

jogszabályok szerinti feladatok ellátása, a helyi hulladékgazdálkodási terv 

végrehajtásának ellenőrzése) 

 környezetvédelmi feladatok ellátása (levegő- és zajvédelem, környezeti 

hatásvizsgálatokban szakhatóságként közreműködés, a környezetvédelemről szóló 

törvény szerinti önkormányzati hatósági feladatok ellátása, a városi környezetvédelmi 

program elkészítésének és végrehajtásának koordinálása) 

 építésügyi szakhatósági állásfoglalások kiadása, 

 építésügyi hatósági szolgáltatás nyújtása, 

 fakivágási engedélyek kiadása. 

 jogszabályban előírt nyilvántartások vezetése és statisztikai adatok szolgáltatása. 

 

 

Pénzügyi  csoport:  

Költségvetés és pénzügyek: 

 

 az önkormányzat költségvetési koncepciójának elkészítése; 

 az önkormányzati költségvetés tervezetének, továbbá a költségvetés végrehajtásáról 

szóló beszámoló elkészítése; 

 a költségvetési szervek pénzellátásával kapcsolatos feladatok intézése (az ön-

kormányzati költségvetési rendelet alapján); 

 a hitelfelvétellel, banki szolgáltatások igénybevételével összefüggő feladatok ellátása; 

 a negyedéves, féléves, háromnegyed éves és éves adatszolgáltatás teljesítése az állam-

háztartás igényeinek megfelelően; 

 a költségvetési előirányzatok változásának figyelemmel kísérése, az előirányzatok 

módosítására irányuló javaslatok elkészítése, döntés után annak dokumentálása; 

 a gazdálkodással, a tulajdonnal és a bizonylati renddel kapcsolatos feladatok ellátása, 

együttműködés az intézményekkel; 
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 az operatív gazdálkodási feladatok szervezése és végrehajtása; 

 a beruházásokkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése (el-

számolások, statisztikai jelentések); 

 a beruházási szabályzat alapján a befejeződött beruházások aktiválása; 

 az értékpapírok, hitelek, kezességvállalások analitikus nyilvántartása; 

 a beszámoló valódiságát biztosító és igazoló nyilvántartások vezetése; 

 intézmények pénzügyi-gazdasági felügyelete; 

 a költségvetés módosításával kapcsolatos feladatok ellátása; 

 az önállóan működő intézmények, a nemzetiségi önkormányzatok és a társulások 

gazdálkodási feladatainak ellátása, külön megállapodásban szabályozott módon; 

 kis értékű tárgyi eszközök nyilvántartása, kezelése; 

 analitikus vagyonnyilvántartás vezetése, 

 az önkormányzati vagyonnyilvántartás és vagyonkataszter vezetése; 

 önkormányzati üzletrészek nyilvántartása; 

 az önkormányzat és intézményeinél felmerülő vagyonbiztosítási ügyek intézése, 

 hardver és szoftverfejlesztés, 

 információs rendszerfejlesztés 

 számítógépes hálózat, levelező rendszer, adatmentési rendszer, vírusvédelmi rendszer 

üzemeltetése, karbantartása, fejlesztése,  

 önkormányzati intézmények informatikai fejlesztéseihez tanácsadás, segítségnyújtás 

az informatikai rendszerek üzemeltetéséhez, karbantartásához, a meghibásodások 

kiküszöböléséhez 

 közreműködés a városi honlap karbantartásában és fejlesztésében 

 

Adóügyi hatósági feladatok: 

 

 A helyi adók, a belföldi rendszámú gépjárművek adója, a termőföld bérbeadásából 

származó jövedelem adóztatása és törvényben meghatározott esetben a 

magánszemélyt terhelő adók módjára behajtandó köztartozások ügyében: 

 nyilvántartja az adózókat, 

 vezeti az adózók adószámláját, 

 megállapítja és beszedi az adót, 

 ellenőrzi az adóbevallás  és adókötelezettség teljesítését, 

 adótartozások esetén végrehajtási cselekményeket foganatosít, 

 közzéteszi a kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nyomtatványokat, 

 biztosítja az adóztatás feltételeit, 

 végzi a fizetéskönnyítési kérelmekkel kapcsolatos döntés-előkészítéseket, 

 kiadja az adózással kapcsolatos bizonyítványokat, igazolásokat. 

 közműfejlesztési érdekeltségi hozzájárulás beszedési és behajtási feladatainak ellátása, 

 

5. Az önkormányzati  hivatal munkarendje, ügyfélfogadása 

 

A hivatal heti 40 órás munkarendben dolgozik. 

 

A munkaidő:  hétfőtől – csütörtökig  07.30 – 16.00 óráig 

   pénteken    07.30 –13.00 óráig tart. 
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 A köztisztviselőt a munkaidőn belül napi 30 perc munkaközi szünet illeti 

meg. 

 A hivatal dolgozója rendkívüli esetben, a jegyző utasítására munkaidején 

felül is köteles munkahelyén munkát végezni, vagy meghatározott ideig és 

helyen a munkavégzésre készen állni. A rendkívüli munkavégzésért a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő 

illeti meg. A rendkívüli munkavégzés elrendelésének, nyilvántartásának, 

elszámolásának rendjét, valamint a dolgozó részére rugalmas munkarend 

engedélyezésének feltételeit az önkormányzati hivatal közszolgálati 

szabályzata tartalmazza. 

 

A hivatal ügyfélfogadási rendje a következő: 

 

Ügyfélfogadást tart 

a.) a polgármester 

b.) a jegyző 

c.) a hivatal ügyintézője 

 Az ügyfélfogadás ideje: 

 

a) a polgármester 

hétfői és csütörtöki munkanapokon  08.00-09.00 óráig 

 

b) a jegyző 

csütörtöki munkanapon   08.00-12.00 óráig 

Kirendeltségen minden hónap 

első szerdáján    10.00-12.00 óráig  

 

c) a hivatal ügyintézője 

hétfő, szerdai munkanapokon  08.00-16.00 óráig 

csütörtöki munkanapon  08.00-12.00 óráig 

pénteki munkanapon   08.00-12.00 óráig 

tart ügyfélfogadást. 

Az ügyfélfogadást tartók soron kívül fogadják a nem helyben lakó ügyfeleket, illetve előzetes 

egyeztetés alapján más ügyfeleket is. 

 

A polgármester, a jegyző, valamint a hivatal ügyintézői soron kívül fogadják az országgyűlési 

képviselőket, az önkormányzati képviselőket és a bizottságok tagjait. 

 

 

6. Az önkormányzati hivatal működésével kapcsolatos egyéb feladatok 

 

 

A munkáltatói jogok gyakorlásának rendje: 

 

Az önkormányzati hivatal köztisztviselői tekintetében – kivéve az aljegyzőt - a jegyző 

gyakorolja a munkáltatói jogokat. Kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, annak 
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visszavonásához, felmentéshez, jutalmazáshoz – a polgármester által meghatározott körben - 

a polgármester egyetértése szükséges. 

 

A jegyző az alábbi munkáltatói jogköreit a vezetői megbízással rendelkező közszolgálati 

tisztviselőkre ruházza át:  

 

1. munkaköri feladatok meghatározása, munkaköri  leírások elkészítése, 

aktualizálása, 

2. belső helyettesítés megállapítása távollét esetén, 

3. a munkaidő alatti rövid eltávozás engedélyezése, 

4. javaslattétel: 

 

a) minősítésre, előléptetésre, jutalmazásra, 

b) felelősségre vonásra, 

c) teljesítménykövetelmény meghatározására és a teljesítmény értékelésére, 

d) kiküldetésre, konferencián, továbbképzésen való részvételre, 

e) munkáltatói támogatásra, 

f) szabadság kivételére. 

 

Munkafolyamatok szervezésére vonatkozó eljárási rend: 

 

A hivatali munka megosztása vezetői értekezleten történik, melyet a jegyző hív össze és 

vezet.  

 

A képviselő-testületi ülést követő vezetői értekezleten áttekintik az írásban elkészült 

képviselő-testületi határozatokat, a végrehajtás menetét, a részhatáridőket, és kijelölik a 

végrehajtásban közreműködő felelősöket. 

 

Összapparátusi értekezletet évente legalább egy alkalommal kell tartani, melyet a 

polgármester és a jegyző hív össze.  

 

Az osztályvezetők negyedévente kötelesek csoportértekezletet összehívni, ahol értékelni kell 

az eltelt időszak feladatainak ellátását, és meg kell határozni a következő időszak fő feladatait. 

 Az osztályvezetők minden év január 31-ig beszámolót készítenek a csoport 

munkájáról valamint a következő évre vonatkozó tervet, melynek az ellenőrzésre külön ki kell 

térnie.  

 

A tisztségviselők, a jegyző, aljegyző, intézményvezetők, cégvezetők és osztályvezető a 

vezetők havonta a testületi ülést megelőző hét péntekjén nagyvezetői értekezletet tartanak. 

 

 

Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség: 
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Az önkormányzati hivatalnál alkalmazott egyes közszolgálati tisztviselők vagyonnyilatkozat 

tételére kötelesek. E munkakörök és beosztások felsorolását a 3. melléklet tartalmazza. 

 

 

Ügyrendek, szabályzatok: 

 

Az önkormányzati hivatal működésével kapcsolatos jogszabályokban, SZMSZ-ben nem 

szabályozott kérdéseket ügyrendjében, gazdasági ügyrendjében, illetve külön szabályzatokban 

rendezi. 

7. Egyéb rendelkezések 

 

 

A hivatal működésének dologi feltételeit a képviselő-testület biztosítja. A jegyző gondoskodik 

a napi munkavégzéshez szükséges feltételek és eszközök biztosításáról. 

 

A hivatal dolgozóinak szakmai képesítését a jegyző szervezi és ellenőrzi. 

 

A hivatal dolgozói kötelesek megőrizni az állami, szolgálati és magántitkot. 

 

 

8. Záró rendelkezés 

 

Ez a szabályzat 2013. április 1. napján lép hatályba.  

 

Jelen szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg Medgyesegyháza Polgármesteri Hivatalának 

52/2010.(II.23.) Kt. határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata hatályát 

veszti. 

 

Medgyesegyháza, 2013. március 26. 

 

        Dr. Horváthné dr. Barta Edit 

               jegyző 
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1. melléklet 

 

Az önkormányzati hivatal alaptevékenységeit meghatározó alapvető jogszabályok 

 

1. Magyarország Alaptörvénye  

2. 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 

3. 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 

4. 1997. évi C. törvény a választási eljárásról 

5. 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

6. 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

7. 368/2011.(XII.31.)Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

8. 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról 

9. 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról   

10. 67/2008.(III.29.) Korm. rendelet a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 

szóló törvény végrehajtásáról 

11. 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 

12. 1990. évi C. törvény a helyi adókról 

13. 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 

14. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

15. 1997. évi XXXI. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

16. 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról   

17. 253/1997. Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 

18. 312/2012.(XI.8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

19. 1997. évi LXXVIII. az épített környezet alakításáról és védelméről 

20. 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és területrendezésről 

21. 1995. évi LIII. törvény a környezetvédelem általános szabályairól 
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22. 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

23. 346/2008.(XII.30.)Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről  

24. 85/2000.(XI.8.) FVM rendelet a telekalakításról 

25. 113/1998.(VI.10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági 

engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről 

26. 191/2009.(IX. 15.)Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

27. 192/2009.(IX. 15.)Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről 

28. 252/2006. (XII.7.)Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki 

tervtanácsokról 

29. 284/2007.(X.29.)Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól 

30. 41/2010.(II.26.)Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 

31. 38/1995.(IV.5.)Korm. rendelet a közműves ivóvízellátásról és a közműves 

szennyvízelvezetésről 

32. 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról  

33. 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 

34. 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

35. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

36. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

37. 2011. évi CLXXIX. a nemzetiségek jogairól 

38. 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a 

névviselésről szóló  

39. 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről 

40. 2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról 

41. 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

42. 228/2009. Korm. rendelet a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról 

43. 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről  

44. 210/2009.(IX.29.)Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről  

45. 239/2009.(X.20.)Korm. rendelet a szálláshely szolgáltatási tevékenység folytatásának 

részletes feltételeiről és a szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről 
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46. 358/2008.(XII.31.)Korm. rendelet a telepengedély illetve a telep létesítésének bejelentése 

alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a 

telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól. 

47. 326/2011.(XII.28.) Korm.rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 

közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról  

48. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 

49. 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 

50. 1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről 

51. 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 

belső ellenőrzéséről 

52. 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

53. 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 
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2. melléklet 

 

Önkormányzati Hivatal szervezeti ábrája 

 

 

 

 

    

Jegyző 

    

 

 

  

   

  

 

  

 

    

  

  

Törzskar: 5 fő   Igazgatási csoport: 6 fő 

 

Pénzügyi csoport: 9 fő 

aljegyző 

 

aljegyző szakmai irányításával 

 

osztályvezető szakmai irányításával 

személyügyi ügyintéző 

 

anyakönyvvezető 

 

pénzügyi ügyintézők 

titkársági ügyintéző 

 

műszaki ügyintéző 

 

pénztárosok 

titkársági ügykezelő 

 

szociális ügyintézők 

 

könyvelők 

fizikai alkalmazott 

 

hatósági, szervezési ügyintéző 

 

adóügyi ügyintézők 

   

piacüzemeltetés, közterület 

ügyintéző 
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3. melléklet 

 

 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó  

munkakörök és beosztások 

 

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján 

vagyonnyilatkozat tételre kötelezett munkakörök: 

 

1. jegyző (közbesz. elj.)    évente 

2. aljegyző     kétévente 

2.  pénzügyi osztályvezető (közbesz.elj.) évente 

3. adóügyintéző     ötévente 

4. anyakönyvvezető    ötévente 

5. építéshatósági ügyintéző   ötévente 

6.  szociális ügyintéző    ötévente 

7.  könyvelő     ötévente 
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48/2013. (III. 26.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 

Medgyesegyházai Közös Önkormányzati Hivatal működésével kapcsolatos ügyrendeket, 

illetve belső szabályzatokat vizsgálja felül, aktualizálja és tegye meg az ezzel kapcsolatos 

szükséges intézkedéseket. 

 

Felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő: 2013. június 30. 

 

49/2013. (III. 26.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat 2013. évi módosított közbeszerzési tervét a mellékletnek megfelelően jóváhagyja. 

Felhatalmazza a jegyzőt a közbeszerzési szabályzat szerint szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő: értelem szerint 
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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013. évi -1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt- közbeszerzési terve  

A közbeszerzés tárgya és mennyisége CPV kód 
Irányadó 

eljárásrend 
Tervezett eljárási típus 

Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy sor került-e az 

adott közbeszerzéssel 

összefüggésben előzetes összesített 

tájékoztató közzétételére? 

az eljárás megindításának, illetve 

a közbeszerzés megvalósításának 

tervezett időpontja 

szerződés teljesítésének várható 

időpontja vagy a szerződés időtartama 

I. Árubeszerzés 

Építőanyag beszerzés 

START 2013 
44100000-1 nemzeti 

Hirdetmény nélküli 

tárgyalásos (Kbt. 122.§. (7) 

bek.) 

2013. I. negyedév 2013. I. negyedév nem 

Térfigyelő kamerarendszer kialakításához szükséges 

eszközök 
35120000-1 nemzeti 

Hirdetmény nélküli 

tárgyalásos (Kbt. 122.§. (7) 

bek.) 

2013. I. negyedév 2013. I. negyedév nem 

II. Építési beruházás 

Medgyesegyháza szennyvíz IV. ütem 

- csatornahálózat IV. ütemének építése 

- szennyvíztisztító telep bővítése 

45200000-9 nemzeti 
Hirdetmény közzétételével 

tárgyalásos 
2013. III. negyedév 2013. IV. negyedév nem 

Építési beruházás keretében napelemek telepítése a 

KEOP-4.10.0/A. pályázati ablak keretében 

Uszoda  

45300000-0 nemzeti 

Hirdetmény nélküli 

tárgyalásos (Kbt. 122.§. (7) 

bek.) 

2013. I. negyedév 2013. I. negyedév nem 

Építési beruházás keretében az önkormányzat 

intézményeinek épületenergetikai felújítása a KEOP-

5.5.0/A. pályázati ablak keretében 

45300000-0 nemzeti 

Hirdetmény nélküli 

tárgyalásos (Kbt. 122.§. (7) 

bek.) 

2013. II. n. év 2013. II. n. év nem 

III. Szolgáltatás-megrendelés 

Medgyesegyháza szennyvíz IV. ütem 

projektmenedzsment 
79421000-1 nemzeti 

Hirdetmény nélküli 

tárgyalásos Kbt. 122.§. (7) 
2013. II. negyedév 2013. III. negyedév nem 

Medgyesegyháza szennyvíz IV. ütem mérnöki 

tevékenység 
71311000-1 nemzeti 

Hirdetmény nélküli 

tárgyalásos Kbt. 122.§. (7) 
2013. II. negyedév 2013. III. negyedév nem 

Energetikai épület felújításhoz kapcsolódó 

műszaki ellenőrzési tevékenység (KEOP -5.5.0/A) 
71631000-0 nemzeti 

Hirdetmény nélküli 

tárgyalásos (Kbt. 122.§. (7) 

bek.) 

2013. I. negyedév 2013. I. negyedév nem 

Napelemes rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó 

műszaki ellenőrzési tevékenység (KEOP-4.10.0/A) 
71631000-0 nemzeti 

Hirdetmény nélküli 

tárgyalásos (Kbt. 122.§. (7) 

bek.) 

2013. I. negyedév 2013. I. negyedév nem 
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50/2013. (III. 26.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának képviselő-testülete közös megegyezéssel meg 

kívánja szüntetni a Haladás Plus Kft.-vel a Medgyesegyháza, 096. hrsz.-ú ingatlanra 

vonatkozó bérleti szerződést 2013. március 30. napjával amennyiben bérbeadó a 

jogviszonyból eredően semminemű követelést nem támaszt.  

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Ruck Máron polgármester 

              Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

51/2013. (III. 26.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Medgyesegyházi 

Varázserdő Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat mellékletét képező 

tartalommal. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

   Varga Jánosné intézményvezető 

Határidő: azonnal  
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Szervezeti és Működési 

Szabályzat 
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Medgyesegyházi Varázserdő  Óvodájának  

Szervezeti és Működési Szabályzata 
   

 

                                   I.  Általános rendelkezések 
 

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 
 

A közoktatási törvény, valamint a végrehajtási  rendeletében foglaltak érvényre jutása, az 

intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki 

jogok érvényesülése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása érdekében a 

Medgyesegyházi Hősök úti Óvoda nevelőtestülete a közoktatásról szóló *1993. évi LXXIX. 

Törvény (továbbiakban: Kt ) 40.§-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a 2011.  

évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről, 212/2010. (VII.01.) Kormány rendelete 4.§. (1) 

bekezdése alapján  Szervezeti és Működési Szabályzatot fogadta el (továbbiakban: SZMSZ): 

 

 

- Az SZMSZ feladata, hogy megállapítsa a Medgyesegyházi Varázserdő Óvodájának működési 
szabályait, a jogszabályok által biztosított keretek között, illetve azokban a kérdésekben, 
amelyeket nem rendeznek jogszabályok. 

- Az SZMSZ-ben foglaltak megismertetése, megtartása, feladata és kötelessége, akik kapcsolatba 
kerülnek az intézménnyel, részt vesznek a feladatainak megvalósításában, illetve igénybe veszik, 
használják helyiségeit, létesítményeit. 

- Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek  közös érdeke, ezért az abban 
foglaltak megszegése esetén, az alkalmazottak szemben az intézmény vezetője munkáltatói 
jogkörben eljárva hozhat intézkedést, a szülői vagy más nem az intézményben dolgozó személyt 
a vezetőnek tájékoztatni kell a szabályzatban foglaltakról,  kérve annak megtartását. Ha ez nem 
vezet eredményre, az óvodavezetőt kell értesíteni, aki felszólítja az intézmény elhagyására. 
 

2. A Szervezeti és Működési Szabályzat létrehozásának alapjai    
   

- A közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi LXXIX. Törvény ( Közokt. Tv.), 
- 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről. 
- A többször módosított 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről, 
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXIII. Törvény (Kjt. ), 
- A 2011. évi CXCV. törvény az  államháztartásról,  
- 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
- Az  1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 
- Az  1993. évi XLVI. Törvény a statisztikáról, 
- Az  1995. évi LXVI. Törvény a köziratokról, a közlevéltárakról, 
- Az  1999. évi  XLII. Törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásárnak, 

forgalmazásának egyes szabályairól, 
- Az  1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről, 
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- A 138/1992. (X.8) korm Rendelet és Kjt. Végrehajtásáról a közoktatási intézményekben, 
- A 363/2012. (XII.17.) korm. Rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról, 
- Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31. ) EMMI rendelete a nevelési- oktatási 

intézmények működöséről. 
 

Az intézmény jellemzői: 

 

 

A közoktatási intézmény neve: Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda  

 

 

Székhelyének címe: 5666 Medgyesegyháza Hősök u. 2. 

 

Telephelyeinek címe: 5752 Medgyesegyháza- Bánkút  Kossuth utca 10. 

                                   5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 41.sz. 

 

Az intézmény típusa: Óvoda 

 

 

Alapítója és irányítói szerv: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

                                             Medgyesegyháza 

                                             Kossuth tér 1. 

                                             5666 

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2013. Január 1. napján lépett 

hatályba. 

 

       Az intézmény törzsszáma: 633732 

 

Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: 

         Medgyesegyháza-Pusztaottlaka-Medgyesbodzás Alapfokú Közoktatási      

                                             Intézményfenntartó Társulás 

         Medgyesegyháza 

                                             Kossuth tér 1. 

         5666 

        Az intézmény fenntartói és felügyeleti jogot gyakoroló szerve: Medgyesegyháza Városi 

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

 

       

      Az intézmény működési területe, működési köre: Medgyesegyháza, Medgyesbodzás, 

Pusztaottlaka közigazgatási területe 

 

     Felvételi körzete: Medgyesegyháza, Pusztaottlaka, és Medgyesbodzás közigazgatási területe. 

Szabad férőhely esetén más településről is fogadhat gyermeket.  
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Jogállása: Önálló jogi személyként működő önkormányzati költségvetési szerv. 

 

Gazdálkodási jogköre:  Önállóan működő költségvetési szerv. 

 Pénzügyi-gazdasági feladatait a Medgyesegyházi Közös Önkormányzati   

             Hivatal látja el. 

 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 

 

      TEÁOR 851020 óvodai nevelés 

 

Az intézmény adószáma:16654907-1-04 

 

 

 

Bélyegző lenyomata:  

 

Ennek használatára jogosult az óvodavezető. 

 

 

        

3. Az intézmény tevékenységei szakfeladatok szerint: 
 

 

Alapfeladata: 

 

Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, nevelő intézmény. 

 

851011. Óvodai nevelés, ellátás (1993: LXXIX.tv.20.§.a) 

 - úszásoktatás, 

 - angol nyelv, 

 - néptánc 

 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

 

A Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel, 

magatartási rendellenességgel küzdő gyermekek nevelése. 

 

Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság illetve az Országos Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető és oktatható gyermekek. 

 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
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562917 Munkahelyi étkeztetés 

522009 Szállítást kiegészítő egyéb szolgáltatás 

493909 Máshová nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás (óvodabusz szolgáltatás) 

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

811000 Építmény üzemeltetés 

856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 

890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok 

890112 Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységek és programok 

 

Az intézmény befogadó képessége:  

  

Óvodai nevelés Medgyesegyházán: 150 Fő 

                          Ebből Hősök u. 2. :125 Fő   

                       Bánkút Kossuth u. 10.:25 Fő 

Medgyesbodzási telephely:                  50 Fő 

 

Összesen:                                          200 Fő 

 

Vállalkozási tevékenysége: 

 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.  

 

 

4. A szabályzat hatálya 
 

A szervezeti és működési szabályzatban és az egyéb belső szabályzatokban foglaltak 

megismerése és előírásainak betartása az intézmény valamennyi dolgozójára nézve kötelező. Az 

SZMSZ-ben foglaltak megismerése és megtartása azoknak is kötelezettsége, akik kapcsolatba 

kerülnek az intézménnyel, részt vesznek feladataik megvalósításában, illetve igénybe veszik, 

használják az intézmény létesítményeit. 

Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke. 

Az intézmény szervezeti és működési szabályzata belső jogi norma. 

Megtartásáért az intézményben dolgozók fegyelmi felelősséggel tartoznak.  

 

Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed 

a) az óvodába járó gyermekekre, illetve közösségeikre, 

b) a gyermekek szüleire, illetve törvényes képviselőire, 

c) a nevelőtestületre, 

d) az intézményvezetőre, az intézményvezetés tagjaira, 

e) a nevelőmunkát segítőkre, és egyéb munkakörben dolgozókra, 

f) az óvodának szolgáltatást nyújtókra, 

g) az óvoda szolgáltatását igénybe vevőkre. 
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Az SZMSZ területi hatálya kiterjed 

a) az óvoda épületére, illetve az ehhez tartozó intézményi területre, 

b) az óvoda területén kívül szervezett, az óvodai nevelés idejében és keretében  

    zajló program, esemény esetében a program, esemény helyszínére, 

c) az óvoda képviselete szerinti alkalom, külső kapcsolat esetén az 

    alkalom helyszínére. 

 

Az SZMSZ időbeni hatálya kiterjed 

a) a fenntartó képviselő-testülete által meghatározott nyitvatartási időre, 

b) az óvodai nevelés idejében és keretében zajló külön programok, események időtartamára, 

illetve az óvoda külső képviseleti alkalmai időtartamára. 

 

5. Az SZMSZ közzététele, a tájékoztatás szabályai, az SZMSZ nyilvánossága 
 

 A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata – a közoktatásról szóló 

1993. évi LXXIX. törvény 40.§ (12) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről szóló 212/2010. (VII.01.) Korm. rendelete alapján – az alábbi helyiségekben kerül 

közzétételre: 

 

o vezetői iroda 
 

                                    II. A működés rendje 
 

1. A nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart. 
2. Az óvoda 5 napos (hétfőtől-péntekig) munkarenddel üzemel.                     
3. Nyitva tartás  06.00-17.00 óráig. 
4. A gyermekek napirendjét a csoportnaplóban kell rögzíteni. 
5. Az óvoda reggel 06.00-tól nyit, 06.30-tól fogadjuk a gyerekeket. Amennyiben a szülő igényli, 

06.00-tól óvodapedagógus fogadja a gyermekeket előzetes bejelentés alapján.(2 nap) 
6. Ügyelet a kijelölt csoportban: 
          -Reggel 06:30-07:00 óráig 

          -Délután 16:00-17:00 óráig (Ebben az időszakban a gyermekek összevont     csoportban 

tartózkodnak) 

7. Az óvodapedagógusok a munkaidő beosztás alapján töltik le a kötelező óraszámukat az 
intézményben, ami heti váltásban történik. Az intézmény nyitva tartása alatt 
óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. 

8. 06.00-17.00 óráig váltott műszakban  dolgoznak a dajkák.  
9. Kisegítő személyzet munkarendje: két konyhai kisegítő. 
      Munkarendjük időpontját az óvodavezető határozza meg. 

10. Az óvoda üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva-tartás  alatt szünetel, 
amikor a felújítás, karbantartás, nagytakarítás zajlik. 

11. Alkalmazkodunk az iskolai szünetekhez, az igényeket előzetesen felmérjük, amennyiben 
szükséges a csoportokat össszevonjuk. 
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12. Az óvodai felvételt jelentkezés előzi meg, melynek időpontját a fenntartó határozza 
meg.(Általában április hó.) 

13. Az óvodába  az a gyermek vehető fel, aki a 3. életévét betöltötte és szobatiszta. 
14. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven 

belül betölti, szabad férőhely esetén. ( Feltétel: a szobatisztaság ebben az esetben is!) 
 

                                  III.  Az intézményben tartózkodás rendje 
  

Az óvoda helyiségeinek külső használók részére történő átengedése indokolt esetben a 

nyitvatartási időn kívül a vezetővel való egyeztetés alapján lehetséges. 

Az óvoda konyháját és mellékhelyiségeit nyitvatartási időben csak érvényes egészségügyi  

könyvvel rendelkezők használhatják. 

A ki és a belépést, a biztonsági rendszer ki – bekapcsolását csak az  intézmény dolgozója láthatja 

el. 

Az óvoda pedagógiai munkájának megfigyelésére csak az óvodavezető adhat engedélyt. 

Az óvoda bármilyen működésének megfigyelését csak az óvodavezető engedélyezheti. 

Ha az  óvodába idegen érkezik, az őt fogadó munkatárs a bemutatkozás után, amennyiben ez 

szükséges, az óvodavezetőhöz kíséri. A helyetteseket csak hatósági intézkedés esetén lehet a 

csoportból kihívni. 

Az óvodában idegen csak az óvodavezető engedélyével tartózkodhat. 

Az óvoda dolgozói, továbbá ügynök, üzletszerzők vagy más személyek az óvoda területén 

kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak (kivéve az óvoda által szervezett vásár 

alkalmazottaknak). 

Az óvoda által szervezett, valamint a szülők részvételével tartott rendezvények alkalmával az 

óvoda helyiségeinek használati rendjét az óvodavezető állapítja meg. 

A hivatalos ügyintézés az óvodavezető helyiségében történik. 

 

1. Helyettesítés rendje 
 

Akadályoztatása esetén az óvodavezető helyettesítését megbízott óvodavezető helyettes látja el, 

az azonnali döntést nem igénylő a vezető kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek kivételével 

Az óvoda vezető tartós távolléte esetén intézményvezetői intézkedés alapján történik a 

helyettesítés ellátása. 

Az óvodavezető helyettes távolléte esetén a  szakmai munkaközösség vezetője, távolléte esetén 

a  legmagasabb szolgálati idővel rendelkező határozatlan időre alkalmazott óvodapedagógus 

látja el. 

 

Az intézményben folyó munkát a dolgozók időleges vagy tartós távolléte  nem akadályozhatja. A 

helyettesítés rendszerének kidolgozása az intézmény vezetőjének a feladata. 

Alacsony gyermeklétszám mellett – gazdaságossági szempontok figyelembe vétele miatt – 

szükség szerint csoportösszevonással történhet a helyettesítés. 

 

2. A vezetők benntartózkodásának rendje 
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Az  óvoda vezetője általában 08.00-16.00-ig tartózkodik az óvodában. Ezen idő alatt végzi az 

óvoda irányítását, vezetői teendőit, valamint a fenntartó, a szülők és más társadalmi szervek 

rendelkezésére áll. 

 

 

  A vezetők közötti feladatmegosztás 
 

a.) Óvodavezető 

Az óvoda egyszemélyi felelős vezetője. 

 

Az óvodavezető 

 felel: 
— a költségvetési szerv szakszerű és törvényes működéséért, 
— a takarékos gazdálkodásért, 
— a pedagógiai munkáért, 
— a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, 
— a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 
— a gyermekbalesetek megelőzéséért, 
— a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, 
— a pedagógusi középtávú továbbképzési program, valamint az éves beiskolázási terv 

elkészítéséért, 
— a pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért, 

 

 gyakorolja a munkáltatói jogokat, 

 dönt a költségvetési szerv működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály 
nem utal más hatáskörbe, 

 az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések 
tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja, 

 rendkívüli szünetet rendel el, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más 
előreláthatatlan ok miatt a nevelési intézmény működése nem biztosítható, vagy az intézkedés 
elmaradása jelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna. 
Intézkedéséhez be kell szerezni a fenntartó egyetértését, illetve, ha ez nem lehetséges, a 

fenntartót haladéktalanul értesíteni kell, 

 felel a közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási feladatokért, az óvoda 
ügyintézésének, irat- és adatkezelésének, adattovábbításának szabályosságáért, 

 

Az óvodavezető kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 a nevelőtestület vezetése, 

 a pedagógiai munka irányítása, 

 a tanügy-igazgatási döntések meghozatala, 

 a munkáltatói döntések meghozatala, 

 a kötelezettségvállalás, 

 a kiadmányozási jogkör gyakorlása, 
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 közvetlenül irányítja az óvodavezető-helyettest, a technikai vagy kisegítő alkalmazottakat, 

 fenntartó előtti képviselet. 
 

Az óvodavezető feladata: 

 a nevelőtestületi értekezlet és az alkalmazotti közösség értekezletének előkészítése, vezetése, 

 a döntések (állásfoglalások) végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése, 

 a nevelőmunka irányítása és ellenőrzése, 

 a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi 
feltételek biztosítása, 

 a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel, a szülői szervezettel való együttműködés, 

 a kötelezettségvállalási, munkáltatói és kiadmányozási jogkör gyakorlása, 

 az intézmény külső szervek előtti teljes képviselete azon lehetőség figyelembevételével, hogy a 
képviseletre meghatározott ügyekben eseti vagy állandó megbízást adhat, 

 a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt – és át nem ruházott – feladatok ellátása, 

 a gazdálkodási feladatokban közreműködő óvodavezető helyettes, valamint a megbízott 
karbantartó munkájának közvetlen irányítása, 

 a nemzeti és óvodai ünnepek méltó megünneplése, 

 a gyermekek fejlődésével kapcsolatos tájékoztatás szervezése, 

 a gyermekek felügyeletének megszervezése a nevelés nélküli munkanapokon, ha a szülők 
igénylik, 

 a szülők írásbeli nyilatkozatának beszerzése minden olyan döntéshez, amelyből a szülőre fizetési 
kötelezettség hárul, 

 az óvodai jelentkezés idejének és módjának nyilvánosságra hozatala a fenntartó által 
meghatározottak szerint, 

 igazgatási feladatok ellátása 
— a költségvetési szervbe felvett gyermekek nyilvántartása, az illetékes jegyző értesítése, ha olyan 

gyermeket vett fel, vett át, akinek lakóhelye nem az intézmény székhelyén van, a gyámhatóság 
értesítése, ha a felvételt a gyámhatóság kezdeményezte, 

— a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatos igazolások kiadása, 
jogszabály szerinti javaslatok megtétele, 

— a szülők értesítése az intézmény nyári zárva tartásáról, a nevelés nélküli munkanapokról, a 
felvétellel, átvétellel, az óvodai elhelyezés megszűnésével kapcsolatos döntésekről, az 
igazolatlan mulasztás következményeiről, a nyilvántartásból való törlésről, továbbá minden 
olyan intézkedésről, amire az értesítést a jogszabály előírja. 

 
b.) Helyettes 

 
Feladata: 

 a vezetői tevékenységet az óvodavezető közvetlen irányítása mellett végzi, 

 az óvodavezető akadályoztatása esetén korlátozott jogkörben – el nem halasztható ügyek 
intézésével – ellátja az óvodavezető helyettesítését, 

 nevelési területen közreműködik a vezető által meghatározott tevékenység irányításában, 
 

Felelős: 
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 a házi továbbképzések megszervezéséért, 

 a szakmai munkaközösség működési feltételeinek biztosításáért, 

 a szülői szervezet (közösség) működésének segítéséért, valamint 

 a helyettesítési beosztás elkészítéséért. 
Részletes feladatait a munkaköri leírás határozza meg. 

 

                                IV. Az óvoda egészségvédelmi szabályai 
 

- Az óvoda működtetése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által 

meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani (fertőtlenítés, takarítás, mosogatás stb) 

-Az óvodában megbetegedő, lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított legrövidebb 

időn belül haza kell vinnie. az óvónőnek addig is  gondoskodnia kell  a gyermek elkülönítéséről, 

ha szükséges orvosi ellátásáról. 

         -Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát teljes gyógyulásig nem                     

látogathatja. 

       -A gyermek  betegség után csak orvosi igazolással jöhet ismét óvodába. 

- Fertőző gyermekbetegség esetén az  óvodát azonnal értesíteni kell. A további   megbetegedés 

elkerülése érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a fertőtlenítésre, tisztaságra. 

       -Az óvoda  konyhájában csak egészségügyi nyilatkozattal rendelkező személy léphet be. 

       -A csoportszobában szülő csak előre megbeszélt  időpontban tartózkodhat (beszoktatás,  nyílt 

nap, ünnepélyek stb) 

        -Az óvoda területén  dohányozni TILOS! 

        -Az intézményen belül szeszesital fogyasztása TILOS! 

 

 

A gyermekek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések 

 

A gyermek távolmaradását  a szülőnek be kell jelentenie az óvoda pedagógusnak. 

   A két hetet meghaladó, huzamosabb távollétet az óvodavezetővel kell egyeztetni. Ha a   

gyermek betegség miatt hiányzik, csak orvosi igazolással hozható ismét óvodába. 

 

     Térítési díj 

 

Az étkezési térítési díj befizetése az élelmezésvezetőnél történik. a befizetési napok az 

élelmezésvezetőnél, ezenkívül az óvoda hirdetőtábláján kifüggesztésre kerülnek. 

Hiányzás esetén az étkezés lemondható minden nap 11.00 óráig írásban 

A lemondás a következő naptól érvényes ismételt óvodalátogatást a megelőző munkanapon 

11.00-ig jelezni kell. 

Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt. 

 

  A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje  
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Az óvodavezető és a helyettes az Óvoda Munkaterve alapján, a pedagógiai munka 

eredményessége és az intézmény zavartalan működése érdekében ellenőrzik, értékelik a 

közalkalmazottak munkáját. 

Az ellenőrzési ütemterv szeptemberben, a munkatervben szerepel. 

Az ellenőrzés kiterjed a munkaköri feladatok elvégzésének módjára, minőségére és a 

munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre. 

 

Az ellenőrzés fajtái: 

 

- tervszerű, előre rögzített szempontok szerint ellenőrzés 

- spontán, alkalomszerű ellenőrzés 

 

Az ellenőrzés tapasztalatait szóban és esetenként írásban értékelni kell. Az általános 

tapasztalatokról feljegyzést kell készíteni, melyet a nevelőtestülettel ismertetni kell. Az 

ellenőrzéseket az óvodavezető és helyettese végzi, de a vezetői felhatalmazással célvizsgálatot 

végezhetnek az óvoda munkaközösség vezetői, szakmai mentora és a külön feladattal megbízott 

technikai munkatársak. 

 

4. Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel  

 

A gyermekeket kísérő szülők kivételével, az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek az 

óvodai munkatársaknak jelentik be, hogy milyen ügyben jelentek meg az intézményben. 

Az óvodai dolgozó a feladatkörét meghaladó ügyekben jelentkező külső személyeket az 

intézményvezetőnek/helyettesének jelenti be. 

A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az intézmény vezetőjével 

történt egyeztetés szerint történik. 

Az óvodai csoportok látogatását más személyek részére kivételes és indokolt esetben az 

óvodavezető engedélyezi. 

Az intézmény által szervezett, valamint a szülők részvételével tartott rendezvények alkalmával az 

intézmény helyiségeinek használati rendjét az intézmény vezetője állapítja meg. 

 

 

   V. Az ünnepek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával 

kapcsolatos feladatok 
 

Az ünnepélyek, megemlékezések csoportonként, illetve közösen szervezhetők. 

Lehetőség szerint a belső termek is az ünnepekhez méltó díszítést kapnak. 

Az ünnepet – kellő időt biztosítva a felkészülésre – az óvónő a gyerekek számára érthető 

tartalommal, formával tegye emlékezetessé, bensőségessé. 

A gyermekközösséggel kapcsolatos megemlékezéseket, hagyományokat különböző szervezési 

formában az éves óvodai munkaterv tartalmazza, amit az óvónők saját csoportjukban egyedivé 
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alakítanak, konkretizálnak. 

 

A gyerekek hagyományos ünnepei az intézményben: 

 Farsang 

 Húsvét 

 Anyák napja  

 Gyermeknap 

 Családi délután 

 Március 15. 

 Ballagás- Évzáró 

 Mikulás 

 Advent 

 Karácsony 

 csoportokban megemlékezések a gyermekek születés és névnapján 
 

               

          VI. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 
 

A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletét mint ingyenesen igénybe vehető szolgáltatást 

az intézmény biztosítani köteles, ennek keretében gondoskodnia kell arról, hogy az óvodába járó 

gyermekek évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti és általános vizsgálaton vegyenek 

részt. 

 

Az egészségügyi ellátás: 

 a gyermekorvos és 

 a védőnő 
együttes szolgáltatásából áll. 

 

Az egészségügyi ellátásban közreműködik még: 

 a fogorvos és a fogászati asszisztens. 
Az intézménnyel jogviszonyban lévő gyermekek intézményen belüli egészségügyi gondozását az 

intézménybe járó orvos és védőnő látja el. 

A körzeti védőnő egyeztetés szerint látogatja az intézményt. 

 

Az intézményvezető feladatai az egészségügyi ellátás keretében: 

 biztosítja az orvosi és védőnői munka feltételeit, 

 gondoskodik a szükséges pedagógusi felügyeletről, és 

 szükség szerint a gyermekek vizsgálatokra történő előkészítéséről. 
 

A fenntartó által biztosított feltételek mellett az óvodában évente egy alkalommal fogorvosi és 

szemészeti szűrés történik. 
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Az intézmény működése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által 

meghatározott szabályokat be kell tartani (fertőző gyerekek elkülönítése, csak a szülő érkezéséig, 

illetve a legszükségesebb ideig tartózkodhatnak az óvodában). 

 

Fertőző gyerekbetegség esetén a szülőnek az intézményt értesíteni kell. 

Fertőző megbetegedésről a szülőket értesítjük (faliújságon). 

Az intézményben a további megbetegedés elkerülése érdekében fokozott figyelmet kell fordítani 

a fertőtlenítésre, tisztaságra. 

 

 

                           VII. Intézményi védő, óvó előírások 
 

Általános előírások 

 

A gyermekekkel 

 az óvodai nevelési év, valamint 

 szükség szerint például az első foglalkozás, kirándulás előtt 
ismertetni kell a következő védő-óvó előírásokat. 

 

Védő-óvó előírás: 

 az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírás, 

 a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások, 

 a tilos és az elvárható magatartásforma 
meghatározása, ismertetése. 

 

A védő-óvó előírásokat a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően kell 

ismertetni. 

Az intézmény házirendjében kell meghatározni azokat a védő-óvó előírásokat, amelyeket a 

gyermekeknek az intézményben való tartózkodás során meg kell tartaniuk. 

Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania a munkavédelmi szabályzat, valamint a 

tűzvédelmi utasítás és a tűz riadóterv rendelkezéseit. 

A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a szükséges 

feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó feladat. 

A napközben megbetegedett gyermeket el kell különíteni, és le kell fektetni, szükség esetén 

azonnal orvoshoz kell vinni. Gondoskodni kell a szülők mielőbbi értesítéséről. 

A beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az óvodát. Azt, hogy 

a gyermek egészséges, orvosnak kell igazolnia. 

Minden pedagógus feladata, hogy a rábízott gyermekek részére az egészségük, testi épségük 

megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjék, továbbá ha 

észleli, hogy a gyermek balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges 

intézkedéseket megtegye. 
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Fentiek érdekében: 

 Minden nevelési év kezdetén, valamint kirándulások előtt és egyéb esetekben szükség szerint 
minden óvodai csoportban – a gyermekek életkorának megfelelően – ismertetni kell az 
egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat és az elvárható 
magatartásformákat. 

 Az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékokat vásárolhat. A játékot használó 
óvodapedagógus köteles a játékon feltüntetett vagy ahhoz mellékelt figyelmeztetést, feliratot és 
használati utasítást gondosan áttanulmányozni, és a játékszert annak megfelelően alkalmazni. 

 Az intézmény dolgozói házi készítésű vagy használatú elektromos berendezéseket az 
intézménybe nem hozhatnak be.  

 Az óvoda dolgozói csak olyan játékot, eszközt hozhatnak be az óvodába, amelyek a gyermekek és 
dolgozók testi épségét, egészségét nem veszélyeztetik. Az óvodában történő használatukra 
előzetes bemutatás után az óvodavezető ad engedélyt.  

 Ittas szülőnek, illetve hozzátartozónak gyereket nem adunk ki. 

 A gyerekek intézményen kívüli kísérése esetén 5-10 gyerek után egy óvodapedagógust és egy 
dajkát kell biztosítani. 

 

Gyermekbaleset estén az intézmény dolgozóinak feladata: 

A gyermekek felügyeletét ellátó nevelőnek a gyermeket ért bármilyen baleset, sérülés vagy 

rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 

 A sérült gyereket elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges, orvost kell hívnia. 

 A balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie. 

 Minden gyermeki balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelezni kell az intézményvezetőnek. 
E feladatok ellátásában a gyermekbaleset helyszínén jelenlévő nevelőknek is részt kell vennie. 

A balesetet szenvedett gyermeket elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak annyit 

tehet, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor 

feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várni az orvosi segítséget. 

Az intézményben történt balesetet, sérülést az intézményvezetőnek (az általa megbízott 

személynek) ki kell vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, 

hogy hogyan lehetett volna elkerülni a balesetet. A vizsgálat eredményeképpen meg kell 

állapítani, hogy mit kell tenni hasonló balesetek megelőzése érdekében, és a szükséges 

intézkedéseket végre kell hajtani. 

A gyermekbaleset kivizsgálásába, ha a szülői szervezet igényli, be kell vonni a szülők képviselőjét. 

Elsősegélydoboz helye: a dolgozói pihenőben. 

 

 

 

                   VIII. Rendkívüli események esetén szükséges teendők 
 

               Haladéktalanul segítséget hívni az alábbi telefonszámokon: 

 

                  Mentők :       104 

                 Tűzoltók:      105 
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                 Rendőrség:    107 

                 Rendőrség helyi telefonszám:  68/440-007 

 

 

Haladéktalanul értesíteni kell a vezetőt, vagy a legközelebb elérhető helyettest. A történtekről 

24 óránbelül tájékoztatni kell a helyi Polgármesteri Hivatalt. 

Az óvoda működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem látható 

eseményt, mely a nevelőmunka szokásos menetét akadályozza, illetve az óvoda gyermekeinek, 

felnőtt dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, felszereléseit 

veszélyezteti. 

Az óvoda minden dolgozója köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen felettesének 

jelenteni. 

Az óvodavezető dönt a szükséges intézkedésekről és a fenntartó értesítéséről. Akadályoztatása 

esetén az SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend szerint történik az értesítés. 

 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell a fenntartót, tűz esetén a tűzoltóságot, robbanás 

esetén a rendőrséget, egyéb eseménynél a katasztrófa elhárítási szervet. A rendkívüli esemény 

észlelése után az óvodavezető vagy az intézkedésre jogosult felelős dolgozó utasítására az 

épületben tartózkodó személyeket értesíteni (riasztani ) kell, valamint haladéktalanul hozzá kell 

látni a veszélyeztetett  épület kiürítéséhez. (Tűzjelző automatikusan bekapcsol)  

Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint történik. A legfontosabb teendő a gyermekek mielőbbi 

biztonságba helyezése, a veszélyeztetett területről a lehető legmesszebb. 

A gyermekcsoportnak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen 

történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a gyermekek óvodapedagógusa 

felelős. 

A veszélyhelyzet okozta pánikot, tudatos, egyértelmű és határozott intézkedéssel kell 

minimálisra csökkenteni. 

 

Az óvodavezetőnek, illetve az intézkedésre jogosult felelősnek a veszélyeztetett épület 

kiürítésével egyidejűleg- felelős dolgozók kijelölésével- gondoskodnia kell az alábbi feladatokról :  

 

o A kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról 
o A közművezetékek elzárásáról (gáz, elektromos áram) 
o A vízszerzési helyek szabaddá tételéről 
o Az elsősegélynyújtás megszervezéséről 
o A rendvédelmi illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek) 
fogadásáról 
 

Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az óvoda vezetőjének, vagy 

az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatni kell az alábbiakról: 

 

o A rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről 
o A veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról 
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o Az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről) 
o A közmű (víz, gáz, elektromos) vezetékek helyéről 
o Az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról 
o Az épület kiürítéséről 
 

A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a rendvédelmi, 

illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni a további 

biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A  rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv 

vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója köteles betartani. 

A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért  és a dolgozókkal történő megismertetéséért, 

valamint az évenkénti felülvizsgálatért az óvoda vezetője a felelős. 

Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítéséi terv 

alapján évente  legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért a 

tűzvédelmi felelős és az óvodavezető felel. 

A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden 

dolgozójára kötelező érvényűek. 

A tűzriadó tervet és a bombariadó tervet az óvoda folyosóján és a felnőtt öltözőkben kell 

elhelyezni. 

 

 

A költségvetési szervben történő dohányzás szabályozása 

 

     Az intézmény egész területén tilos a dohányzás! 

 

     IX. A kiemelkedő munkáért megállapítható kereset kiegészítés    

(kollektív szerződés hiányában) feltételei 

 
A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés a közoktatási intézmény valamennyi 

alkalmazottja részére megállapítható évenként két alkalommal, meghatározott időre. 

Odaítélésének szempontjai: 

 átmeneti többletfeladat ellátásáért az intézmény és az alkalmazotti közösség előzetes 
megállapodása szerint, 
 

 

A kereset kiegészítés alkalmazásának szabályai 

 

Teljesítmény követelmények az adott nevelési évre szólnak. Az óvodapedagógusok 

teljesítménykövetelményeinek meghatározásában maguk a pedagógusok, a munkaközösség 

vezetők és a vezető állású pedagógusok vettek részt. 

A technikai dolgozók teljesítménykövetelményeit az érintettek és a vezető és helyettese 

dolgozták ki. 

A követelmények tartalmazzák: 



 

 83 

- a munkakörök ellátásához szükséges emberi és szakmai elvárásokat 
- a minőségi célokat, melyek a fejlődés megvalósítását szolgálják 
- a követelmények a törvények által és az óvoda alapdokumentumaiban foglaltak szerint 

fogalmazódnak meg. (HPP,  SZMSZ, Munkaköri elírások, Éves Munkaterv) 
 

Szempontok az óvodapedagógus értékeléséhez: 

- Az érintett személyi tulajdonságai. 
- Szakmai tudása, elhivatottsága. 
- Hogyan azonosul a pedagógus az óvoda cél és feladatrendszerével? 
- Mennyire tudatos a munkavégzés a gyermekek fejlesztése érdekében? 
- Milyen a szakmai munkájának dokumentálása, annak minősége? 
- Hogyan ítéli meg tanügy-igazgatási dokumentumok vezetésének színvonalát? 
- Mennyire vesz részt az óvodai szakmai dokumentumok elkészítésében? 
- Pályázatokat készít-e? 
- Vannak-e innovatív tevékenységei? 
- Milyen a kapcsolata a gyermekekkel? 
- Milyen módszereket, eszközöket alkalmaz a differenciált képességfejlesztés érdekében? Milyen a 

fejlesztés dokumentumainak színvonala? 
- Hogyan értelmezi a pedagógiai és módszertani szabadságot? 
- Mennyire jellemzik pedagógiai, pszichológiai ismeretek, jártasságok? 
- Milyen a képzési, önképzési részvétel igénye? 
- Kollektíván belüli együttműködési igénye? 
- Vállal-e munkaköri feladatain túli munkát és mit? 

Szempontok a technikai dolgozók (dajkák, konyhai dolgozók) értékeléséhez: 

- Személyes tulajdonságok. 
- Ismeretek mértéke, elhivatottsága. 
- Képességeinek megfelelően végzi-e a munkáját? 
- Közösségben elfoglalt helyének színvonala? 
- Segítőkészségének mértéke? 
- Munkaszeretete, szorgalma, igényessége? 
- Hogyan segíti az óvodapedagógus munkáját? 
- Nevelőpartner-e? 
- Milyen a kommunikációjának színvonala? 
- Milyen a gyermekek irányába a törődése, gondoskodása? 
- Mennyire szeretik a gyermekek, mennyire ragaszkodnak, kötődnek hozzá? 
- Igényli-e a pedagógiai ismeretek bővítését? Érdeklődő-e? 
- Munkaköri feladatain túl vállal-e egyéb feladatot? 

A teljesítményértékelés az adott nevelési évre rögzített követelmények alapján történik. Az 

óvodapedagógusok és a technikai dolgozók teljesítményét a nevelési év végén értékelni kell, az 

értékelést írásba foglalva minden érintettnek át kell adni, egy példánya a személyi dosszié 

melléklete. 

 
 Az óvoda dokumentumainak nyilvánossága 

 
a) Az intézmény helyi óvodai programját, házirendet, a szervezeti és működési szabályzatot a 

szülők az intézményvezetői szobában megtekinthetik. 
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b) A házirendet a csoportok előszobáiban jól látható helyre ki kell függeszteni. 

 

       X. AZ ÓVODA KÖZÖSSÉGEI, JOGAI, KAPCSOLATTARTÁSUK  

 

1. Alkalmazotti közösség 

 
Az alkalmazotti közösséget az intézményben dolgozó valamennyi közalkalmazott alkotja. 

 

 

Alkalmazotti értekezletet kell tartani: 

 a közoktatásról szóló törvényben meghatározott fenntartói döntések előzetes véleményezésére, 
amelyek az intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, 
nevének megállapításával, költségvetésének meghatározásával és módosításával, a vezetői 
megbízással kapcsolatosak, továbbá 

 

Az alkalmazotti közösség értekezlete biztosítja a szakmai munkát végző óvodapedagógusok, 

valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dajkák, ügyintéző és műszaki, kisegítő 

dolgozók együttműködését. 

 
2. Nevelőtestület 

 
A nevelőtestületet az intézményben foglalkoztatott pedagógusok, valamint a nevelőmunkát 

közvetlenül segítő logopédus, fejlesztőpedagógus alkotja. 

 

A nevelőtestület döntési jogköre: 

 a helyi Pedagógiai Program és módosításának elfogadása, (HPP) 

 a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása, 

 a nevelési intézmény éves munkatervének elkészítése, elfogadása,  

 a nevelési intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása, 

 a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása, 

 a házirend elfogadása, 

 az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény 
kialakítása, 

 saját működéséről, döntéshozatalának rendjéről, az átruházott hatáskörökről 

 jogszabályban meghatározott más ügyek. 
 

A nevelőtestület véleményét ki kell kérni: 

 pedagógusok külön megbízásainak elosztása során, 

 vezető  helyettes megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt, 

 pedagógusok, gyermekek csoportbeosztásakor, 

 munkaközösség-vezetői megbízásról. 
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A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet a nevelési intézmény 

működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

 

A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, továbbá a feladatok ellátásával 

megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések 

  

 A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik 
-  a nevelési, illetve a pedagógiai program és módosításának elfogadása; 

-  a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása; 

-  a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése; 

-  a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók   

   elfogadása; 

-  a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása; 

-  a házirend elfogadása; 

-  az intézményvezetői  pályázathoz készített vezetési  

   programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása; 

-  jogszabályban meghatározott más ügyek. 

-  A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési-oktatási 

intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a nevelőtestület 

véleményét az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során, valamint az 

óvodavezető helyettes megbízásakor, illetve a megbízás visszavonása előtt. 

-  A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete dönt  a nevelési program, illetve a 

pedagógiai program, valamint a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyásának 

megtagadása esetén a döntés ellen a bírósághoz történő kereset benyújtásáról; 

 

A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból - 

meghatározott időre vagy alkalmilag - bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek 

gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre, az óvodaszékre. Az átruházott jogkör 

gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles - a nevelőtestület által meghatározott 

időközönként és módon - azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár. 

E rendelkezéseket nem lehet alkalmazni a nevelési program, illetve a pedagógiai program, 

továbbá a szervezeti és működési szabályzat, a házirend elfogadásánál. 

 

A nevelőtestület értekezletei: 

A nevelőtestület feladatainak ellátása, a szakmai kapcsolattartás a munkaterv szerint ütemezett 

nevelőtestületi értekezleten, illetve a rendkívüli nevelőtestületi értekezleten valósul meg. 

 

A nevelési év tervezett nevelőtestületi értekezletei: 

 tanévnyitó értekezlet, 

 félévi értekezlet, 

 tanévzáró értekezlet. 
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Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell tartani, ha 

 az óvodavezető összehívja, 

 a nevelőtestület egyharmada kéri, 

 a szülői szervezet kezdeményezi, akkor, ha a kezdeményezést a nevelőtestület elfogadja. 
 

A nevelőtestületi értekezletről tartalmi jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az 

intézményvezető, a jegyzőkönyvvezető és az eljárás során végig jelen lévő alkalmazott írja alá. A 

döntések az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek, határozati formában. 

 

3.Telephelyek közötti kapcsolattartás rendje 

 

Az intézmények közötti információk papíron illetve telefonon a felelősök között zajlanak. 

Az információk átadásáért az óvodavezető a felelős 

A nevelőtestület évente legalább 3-4  alkalommal pedagógiai értekezletet tart. 

A dolgozók egymás közös feladatok elvégzése érdekében kölcsönösen látogatják egymás rendezvényeit 

 

4. Szakmai munkaközösség 

A pedagógusok szakmai munkaközösséget hozhatnak létre azonos feladatok ellátására. 

 

A szakmai munkaközösség tagjai közül évenként a munkaközösség irányítására, koordinálásra 

munkaközösség-vezetőt választanak, akit az intézményvezető bíz meg a feladatok ellátásával. 

A munkaközösségek évenként, az igényeknek megfelelően változhatnak. 

 
Feladatai: 

 segítséget ad szakmai, módszertani kérdésekben a nevelőmunka tervezéséhez, szervezéséhez, 
ellenőrzéséhez, 

 a tagok véleményezhetik a feladatok megvalósulását, munkájuk során javaslatot tehetnek a 
nevelőmunka változtatására, 

 igényelheti szaktanácsadó segítségét, 

 támogatja a pályakezdő és új pedagógusok munkáját, 

 összehangolja az egységes intézményi követelményrendszert, 

 végzi a nevelőtestület által átruházott feladatokat, javaslatokat tehet a helyi nevelési program 
módosítására. 

 

A munkaközösség-vezető feladatai és jogai: 

 összekötő a munkaközösség és az óvoda vezetője között, 

 adott témában együttműködik a szaktanácsadóval és a területgondozóval, 

 képviseli a munkaközösséget szakmai fórumokon, az intézményen belül és kívül, 

 állásfoglalásai, javaslatai előtt köteles meghallgatni a munkaközösség tagjait, 

 tájékoztatást ad a nevelői értekezletek napirendi pontjaival kapcsolatban, 

 irányítja a munkaközösség tevékenységét, felelős a szakmai munkáért, értekezletet hív össze, 
hospitálást, látogatást szervez, 

 ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, hiányosságok esetén intézkedést 
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kezdeményez az intézményvezető felé, 

 összeállítja a nevelési program és a munkaterv alapján a munkaközösség éves munkatervét – 
mely az óvoda éves munkatervének melléklete, 

 beszámol a nevelőtestületnek a munkaközösség tevékenységéről, 

 szakmai továbbképzésekre ad javaslatot, 

 véleményezi a vezetői pályázatokat. 
 

Részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza, amit minden tanév elején az érintett 

munkaközösség-vezetőkkel a vezető módosít. 

 

5. A nem pedagógus-munkakörben alkalmazottak 

 

 dajka 

 konyhai dolgozó 

 óvodatitkár 

 pedagógiai asszisztens 

 gondozónő és takarítónő 
 

A dajkák az óvodában önálló csoportot alkotnak. A dajkák munkaértekezleteit az óvodavezető-

helyettes hívja össze az éves munkaterv szerint. Rendkívüli esetben az óvodavezető 

engedélyével hívható össze. 

 

6. Gyermekvédelmi felelős 

 

Feladata: 

 koordinálja a pedagógusok prevenciós munkáját, 

 tervezi, szervezi, irányítja, végzi az intézmény gyermekvédelmi munkáját, 

 segíti az intézményvezető gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységét, 

 kapcsolatot tart a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal és a gyermekvédelmi rendszerhez 
kapcsolódó intézményekkel. 
A szülőket tanév elején tájékoztatni kell a gyermekvédelmi felelős személyéről, valamint arról, 

hogy hol, milyen időpontban kereshető fel. 

Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. 

 
7. A vezetők, valamint az óvodai szülői szervezet (közösség) közötti kapcsolattartás rendje 

 
Az intézmény szülői szervezetét a csoportok szülői közösségei alkotják, minden olyan kérdésben, 

amelyben jogszabály rendelkezése alapján egyetértési jogot gyakorolna, a szülői szervezet 

(közösség) véleményét ki kell kérni.  

A szülői szervezet (közösség) dönt saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, 

tisztségviselőinek megválasztásáról.  

A kapcsolattartás formái:  
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 szóbeli tájékoztatás 

 írásbeli tájékoztatás 

 szülői értekezletek 

 rendezvényeken való részvétel 
A szülői szervezet véleményezési jogai: 

 köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, megbízás visszavonása előtt  

 intézményi munkaterv elfogadásakor 
 

A szülők és az óvodai nevelők kapcsolattartása 

 

A szülők és az óvodapedagógusok között a nevelési feladatok összehangolására lehetőség nyílik az alábbi 

esetekben: 

 ¤ nyílt napokon, játszódélutánon 

 ¤ nyilvános ünnepélyeken 

 ¤ fogadóórákon 

 ¤ családlátogatáskor 

 ¤ szülői értekezleten 

 ¤ faliújságra kifüggesztett információkon keresztül (foglalkozások anyaga, óvodai hírek ) 

 ¤ óvodai rendezvények közös szervezése során 

 

8. Óvodaszék  
 

Létrehozása a 20/2012.(VIII.31.) EMMI-rendelete alapján. 

 

Az óvodaszék  dönt saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, 

tisztségviselőinek megválasztásáról.  

 azokban az ügyekben amelyekben a nevelőtestület a döntési jogot átruházza 

 érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tárgyában (a fenntartó hatáskörébe tartozó 
kérelmek kivételével). 

 
A kapcsolattartás formái:  

 szóbeli tájékoztatás 

 írásbeli tájékoztatás 

 óvodaszék gyűlés 

 rendezvényeken való részvétel 
 

   

                   XI.  Az óvoda külső kapcsolatainak rendszere 
 

1. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal 

 

Az intézmény szokásos kapcsolattartásán kívül azonnal felveszi a kapcsolatot, ha: 

 a gyermek veszélyeztetettségét tapasztalja, 
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 a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megoldani, 

 esetmegbeszélésre tart igényt, 

 a szolgálat beavatkozását szükségesnek ítéli. 
 

A rendszeres kapcsolattartás szervezése, felügyelete, irányítása az intézményvezető vagy az 

általa megbízott személy feladata. Megbízott személy esetén legalább havi rendszerességgel 

konzultáció/beszámolás szükséges az intézményvezetővel. 

 

2. Egészségügyi Szolgáltatóval 

 

Az intézmény folyamatos kapcsolatot tart az gyermekorvossal és a védőnővel, a 

rendelőintézettel. 

A kapcsolat formáját, módját az intézményben jelentkező jogos igények szerint célszerű 

rendezni. 

A kapcsolattartás formái: 

 gyermekorvos által végzett óvodai szűrővizsgálat / gerinc, lúdtalp rendellenességeinek szűrése, 
általános egészségi állapot vizsgálata/ évente 

 védőnő által végzett szűrővizsgálatok / látás-, hallásvizsgálat, magasság - súlymérés / évente 

 fogorvosi szűrővizsgálat  

 iskolaérettségi orvosi vizsgálat 

 szóbeli tájékoztatás 

 írásbeli tájékoztatás 
 

3. Pedagógiai Szakszolgálatok 
 

Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet 

 

A gyermekek fejlesztésének, iskolára való alkalmasságának, iskolaérettségének elbírálásában, 

szükség szerint igénybe vesszük a Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet szolgáltatásait. 

A kapcsolat gyakorisága: szükség szerint speciális fejlesztést igénylő gyermekek esetében, illetve 

a nevelés során felmerülő problémák esetén.  

A kapcsolat tartása: szükség szerint. 

 

Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 

  

A sajátos nevelési igényű gyermekek különleges gondozásának és ellátásához szükséges 

feltételek megállapítása, vizsgálatok lefolytatása. 

Szakértői vélemények kiállítása. 

A kapcsolat tartása: szükség szerint. 

 

 

4.  Fenntartóval 
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A kapcsolattartás folyamatos, elsősorban a következő területekre terjed ki: 

 intézmény tevékenységi körének módosítása, 

 intézmény költségvetésének megállapítása, módosítása, végrehajtása, 
 

A kapcsolattartása formái: 

 szóbeli tájékoztatás, munkaértekezletek 

 írásbeli utasítások, beszámolók, 

 elektronikus tájékoztatás 

 egyeztető tárgyalások 
 

Telefon használata 

 

Az intézmény területén lévő telefont magán célra csak térítés ellenében lehet használni abban az 

időszakban, amikor mindkét óvónő az óvodában tartózkodik és a gyermekek felügyelete ellátott. 

 

 

 

Fénymásolás 

 

Az intézményben a szakmai munkával kapcsolatos anyagok fénymásolása ingyenes. 

Minden egyéb esetben az intézményvezető engedélye szükséges, de a fénymásoláshoz 

szükséges papírról, fénymásolót igénybevevőnek kell gondoskodni. 

 

Számítógép használata 

 

A vezető irodájában lévő számítógépet – miután a dolgozókra vonatkozó adatokat is 

tartalmazza- csak az óvodavezetője használhatja. 

Szakmai munkához abban az esetben, ha az óvodavezető az irodában tartózkodik és engedélyezi, 

akkor az óvoda dolgozói is igénybe vehetik. 

 

 

                                              XII. Záró rendelkezések 

 
Az SZMSZ módosítása, felülvizsgálata 

 

Az SZMSZ a fenntartó képviselő-testületének jóváhagyásával, az általa meghatározott napon lép 

hatályba és határozatlan időre szól.  

      Ezzel egyidejűleg hatályon kívül kerül az előzőleg hatályos SZMSZ.   

 

Az SZMSZ módosítására, illetve felülvizsgálatára akkor kerül sor, ha azt jogszabály írja elő, illetve 

amennyiben a dokumentumban hivatkozott jogszabályokban, vagy az óvoda működési 
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rendjében változás áll be, továbbá, ha a szülők, vagy a nevelőtestület minősített többséggel erre 

javaslatot tesz. 

 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az óvoda nevelőtestülete fogadja el és az a fenntartó 

jóváhagyásával válik érvényessé.  

A hatálybalépéssel egyidejűleg érvényét veszti az óvoda korábbi Szervezeti és Működési 

Szabályzata. 

A hatályba lépett Szervezeti és Működési Szabályzatot meg kell ismertetni az óvoda  azon 

alkalmazottaival is, akik nem  tagjai  a nevelőtestületnek, valamint azokkal, akik kapcsolatba 

kerülnek az óvodával és meghatározott körben használják helyiségeit. 

A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása az óvoda valamennyi 

alkalmazottjára kötelező. Megszegése esetén az óvodavezető intézkedhet. 

 

 Az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát a nevelőtestület 100%-os igenlő szavazatával 

elfogadta. 
Az óvodaszék a jogszabályban meghatározott kérdésekben a Szabályzat elfogadásakor 

egyetértését adta. 

Egyetértési jogot gyakorolt a Szülői Munkaközösség. 

Az elfogadott Szervezeti és Működési szabályzat felterjesztésének napja:  

 

Medgyesegyháza, 2013. március 8. 

 

 Mellékletek:  

1. Munkaköri leírások 

2. Adatkezelési szabályzat 

3. Iratkezelési szabályzat 

4. Pénzkezelési szabályzat  
 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….                                       …….………………………….. 

 Szülő képviselő                                                                Intézményvezető 
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Az SZMSZ hatálybalépése 

 

Az SZMSZ ……………………………………………… napján lép hatályba. 

 

Az SZMSZ mellékleteinek naprakész állapotban tartásáról az intézmény vezetője gondoskodik. 

 

 

 

Medgyesegyháza, 2013………………………………………….. 

 

 

                                                                                               

 

 

                                                                                        …………………………………. 

                                                                                                     Ruck Márton  

                                                                                          Intézmény fenntartó társulás elnök 

 

  

 

   

 

 

 

                                                     1.SZ MELLÉKLET 

 

 

 

Munkaköri leírások: 

- Intézményvezető helyettes 

- Munkaközösség vezető 

- Óvodapedagógus 
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- Dajka 

- Óvodatitkár 

- Pedagógiai asszisztens 

- Mosogatós 

 

 

 

 

 

 

 

MEDGYESGYHÁZA, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

                      Óvodavezető helyettes munkaköri leírása 

 

Kötelező óraszáma:  24 óra 

Munkaidő beosztását az óvodavezető készíti el, s az óvoda éves munkatervének melléklete 

tartalmazza. 

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata alapján óvodavezető helyettesi feladatokat lát el. 

- A vezető távollétében teljes munkáltatói jogkört gyakorol. Aláírási jogkörrel 

rendelkezik, használhatja az óvoda bélyegzőjét. 

- Részletes tanügy igazgatási feladatokat lát el, ezen belül: 

 Munkaterv alapján ellenőrzési feladatokat lát el 

 Szükség szerint nevelési és munkatársi értekezletet tart 

 Szülői munkaközösséggel kapcsolatot tart, segíti működésüket 
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 Részt vesz az éves munkaterv készítésében és értékelésében 

 A minőségfejlesztő támogató csoport működési feltételeit biztosítja, 

megszervezi és irányítja munkájukat 

 

- Részt vesz az óvoda ügyviteli feladataiban, amit az óvodavezető az 

együttműködés folyamán a feladatkörébe utal. 

/ óvodai felvételek, személyi anyagok kezelése, határozatok készítése, 

étkezési nyilvántartások ellenőrzése, kedvezményezett étkezésben 

részesülő gyermekek dokumentálása stb. / 

- Részt vesz a dolgozók munkaidő beosztásának elkészítésében. 

- Végzi a helyettesítési és helyzetjelentést, amit a vezetővel egyeztet és 

igazoltat. 

- Az óvodavezetővel közösen tartja a kapcsolatot a gazdasági szervekkel. 

- A karbantartási feladatokat figyelemmel kíséri és jelez a vezető felé, ha 

hiányosságot tapasztal. 

- Részt vesz a költségvetés elkészítésében, a bevásárlás, beszerzés 

feladataiban.                   
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-     Részt vesz a munkavédelmi szemlén. 

- Ellenőrzi és számon kérheti a munkarend és munkaidő beosztás betartását, 

egészségügyi előírások betartását. 

- Észrevételével jelzést ad, javaslatával segíti elő az óvoda mű- 

ködését. 

- Javaslatot tesz az óvodai étlap összeállítására. 

- Az óvoda vezetőségében a pedagógiai munka irányításában aktívan részt 

vesz.  
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        A MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐ MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

 

   A munkaközösség-vezetőt – a munkaközösség tagjainak javaslata alapján – az 

igazgató bízza meg. Munkáját az óvoda alapdokumentumainak és az óvodavezetés 

iránymutatásainak megfelelően végzi. 

 

A pedagógusokra vonatkozó általános munkaköri feladatokon túl hatásköre és 

feladatai a következőkkel egészülnek ki: 

 Összeállítja – az óvoda pedagógiai programja és éves munkaterve alapján, a 

munkaközösség tagjainak bevonásával – a munkaközösség éves programját. 

 A munkaprogram végrehajtása során irányítja a munkaközösség szakmai munkáját, 

összehangolja tagjainak ez irányú tevékenységét, rendszeresen látogatja a csoportokat. 

 A félévi és tanévzáró nevelőtestületi értekezletekre – az vezető óvónő által meghatározott 

szempontok alapján – beszámolót, értékelést, adott esetben elemzést készít a nevelőtestület 

számára munkaközösségének tevékenységéről, a munkaterv végrehajtásáról. 

 Segíti a pedagógusok szakmai továbbképzését, javaslatot tesz ennek ütemezésére, részt vesz 

a helyi szakmai-pedagógiai továbbképzések tartalmi kimunkálásában. 

 Irányítja az időszakonkénti eredményességi vizsgálatokat, szükség esetén részt vesz 

elemzésükben, értékelésükben, az ezekből következő feladat-meghatározásban. 

 Javaslatot tesz az intézményi működési feladatokhoz, az oktató-nevelő munkához kapcsolódó 

intézményi szabályzatok változtatására, az intézményben folyó szakmai tevékenység 

korszerűsítésére, a nevelési értekezletek témáinak megválasztására. 

 Helyettesítés, túlóra elkészítése. 

 Ellenőrzi a csoportnaplókat, mulasztási naplókat, az óvodapedagógusok által kötelezően 

vezetett dokumentumokat. 

 Figyelemmel kíséri az éves ütemterv időarányos megvalósulását, segíti az 
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intézményvezetést a feladatok teljesítésében, a szervezési munkák ellenőrzésében,különös 

tekintettel az óvodai hagyományokból adódó nagyrendezvények, illetve munkaközösségét 

szakmailag érintő feladatok esetében. 

Óvodapedagógusok munkaköri leírása 

 

A munkaköri leírás a Közoktatási Törvény, a Közalkalmazotti Törvény, valamint az 

intézmény alapdokumentumai (Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend) előírásai alapján 

készült. 

Az óvodapedagógus közvetlen felettese az óvodavezető. 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 Feladata a rábízott gyerekek nevelése és fejlesztése, a legjobb tudásának 

megfelelően, minden területre kiterjedően. 

 Feladatait a közoktatási törvényben meghatározottak szerint, az országos és helyi 

nevelési program alapján végzi önállóan és felelősséggel. 

 A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyet a 

vonatkozó jogszabályok határoznak meg. 

 Alkotó módon együttműködik a nevelőmunka fejlesztése, a nevelőtestületi egység 

kialakítása érdekében. 

 Feladata az együttműködés változatos és célszerű formájának kialakítása. 

 Köteles megtartani a pedagógusetika követelményeit, valamint a munkafegyelem és 

közösségi együttműködés normáit. 

 Életszemléletében törekedjen a pozitív beállítottságra, működjön együtt a jó 

munkahelyi légkör megteremtésében! 

Alaptevékenysége: 

 Az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel. 

Munkaidejét és kötelező óraszámát a mindenkor érvényben lévő jogszabály alapján 

határozza meg az óvoda vezetője. 
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 Felelős a rábízott gyermekek szellemi és testi fejlődéséért, nevelőtevékenysége 

keretében gondoskodjon a gyermekek testi épségének megóvásáról, erkölcsi 

védelméről, személyiségének fejlődéséről. Az ismereteket sokoldalúan és 

tárgyilagosan közvetítse. A humanista pedagógia elveivel ellentétes büntetési 

eljárásokat nem alkalmazhat (például: testi fenyítés, megfélemlítés, csoporttól való 

eltávolítás, alvásra, vagy étel elfogyasztására való kényszerítés). 

 Minden óvónőnek hivatásából eredő kötelessége, hogy fejlessze szakmai és általános 

műveltségét, tökéletesítse pedagógiai munkáját. Ennek érdekében használja fel az 

önképzésben és a szervezett továbbképzésben biztosított lehetőségeket. 

 Az érvényben lévő alapdokumentum előírásai és ajánlásai szerint megfelelően 

felkészül a tervszerű nevelőmunkára. Alkalmazza a gyermekek tevékenységéhez 

szükséges szemléltető eszközöket, segédanyagokat. Ellátja a szakmai munkával 

kapcsolatos ügyviteli teendőket. 

 Folyamatosan ellenőrzi, méri, értékeli a gyermekek teljesítményét, fejlődését, és erről 

a személyiséglapon feljegyzést készít. 

 A csoportszobában és a közös helyiségekben teremtsen esztétikus környezetet, amely 

harmonizál az óvoda többi helyiségével! 

 A külső világ tevékeny megismeréséhez gondoskodjon biztonságos, külső 

helyszínekről, kíséretről. 

 A minőségfejlesztésben aktívan vegyen részt. 

 Megfelelő felkészültséggel, felkérésre, vállaljon és végezzen a munkaközösségben 

feladatokat. 

 Kapcsolatot tart a szülőkkel, pedagógiai és egészségügyi felvilágosító tevékenységével 

hozzájárul az óvodai és a családi nevelés egységének kialakításához. A gyermekek és a 

szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja. Részt vesz az óvoda szülői 

értekezletein, megszervezi és vezeti azt, a szükségleteknek megfelelően fogadóórát 

és nyílt napot tart. A szülőket folyamatosan érdemben tájékoztatja az óvodában folyó 

nevelőmunkáról, a kisgyermek fejlődéséről. Közreműködik a gyermek- és 

ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermeke fejlődését veszélyeztető 

körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 
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 A nevelés folyamatosságának biztosítása érdekében kapcsolatot tart az iskolai 

nevelőkkel. Az iskolaérettség megállapításához szakvéleményt készít. 

 Támogatja az orvos, a védőnő, a gyermekjóléti szolgálat munkáját. 

 Felelős a rábízott gyerekek testi épségéért, csoportját nem hagyhatja felügyelet 

nélkül. A gyermekek egészségügyi állapotáról, magatartásáról, viselkedéséről, értelmi 

képességeinek fejlődéséről a szülőt érdemben rendszeresen tájékoztatja. Együttesen 

gondoskodnak a kulturált étkezés, a nyugodt pihenés és gondozás feltételeinek 

biztosításáról. 

 A gyermek életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíttatja a közösségi 

együttműködés magatartási szabályait, törekszik azok betartására. 

 Naprakészen vezeti a csoportmunkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat 

(mulasztási napló, csoportnapló, személyiséglapok). 

 Alapvető feladata a rábízott gyermek egyéni differenciált nevelése, a 

gyermekközösségek alapítása, fejlesztése. Vegye figyelembe a gyermek egyéni 

képességeit, tehetségét, fejlődési ütemét, szociokulturális helyzetét, átlagtól eltérő 

másságát. Biztosítsa a gyermekek részére az etikus viselkedéshez szükséges 

ismereteket. Feladata a tehetséggondozás, felzárkóztatás, a preventív nevelőmunka. 

 Köteles a balesetveszélyt elhárítani, megelőzni, a szükséges intézkedéseket ennek 

érdekében megtenni. 

 Az óvodában, olyan időpontban jelenjék meg, hogy munkaidejének kezdetekor 

munkavégzésre rendelkezésre álljon. Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt 

nem kezdheti meg, távolmaradását jelezze vezetőjének, kollégájának, hogy 

helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. Munkaidő alatt csak a házban lévő 

vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát. 

 A pedagógiai munkával, az óvoda ügyvitelével és működésével kapcsolatos – kötelező 

óraszámon kívüli – rendszeres, vagy esetenkénti teendőket a vezető útmutatása 

szerint végzi. 

 Óvja az óvoda berendezési és felszerelési tárgyait. A csoportszobában elhelyezett 

leltári tárgyakért és az általa használt eszközökért leltári felelősséggel tartozik. A 



 

 100 

munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért 

kártérítési felelősséggel tartozik. 

 Az óvoda működésével, a nevelőtestület tagjaival és munkájával, a gyermekek 

egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos hivatali titkot köteles megőrizni. 

 Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használjon telefont, magánügyeit 

gyorsan, a nevelőmunka zavarása nélkül intézze el. 

A munkaköri leírás visszavonásig érvényes. 

Munkaköri leírás 
 
 

A munkaköri leírás a Közoktatási Törvény, a Közalkalmazotti Törvény, valamint az 

intézmény alapdokumentumai (Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend) előírásai alapján 

készült. 

 

Közvetlen felettese az óvodapedagógus. Munkáját az óvodavezető által meghatározott 

munkarendben a vezető irányítása és ellenőrzése alapján, csoportmunkáját a csoportvezető 

óvodapedagógus irányítása alapján végzi. 

 

Gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és 

beszédmintájával hasson az óvodás gyermekek fejlődésére! Tisztelje a gyermeket, a szülőt, 

kapcsolataira a tapintat, az elfogadás legyen a jellemző. A tudomására jutott pedagógiai 

információkat titokként kezelje. Nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan az 

óvodapedagógushoz irányítsa. 

 

A dajka általános feladatai a gyermekcsoportokban: 

 A csoportvezető óvónő által meghatározott napirend szerint segít a gyermekek 

gondozásában, öltöztetésében, a tisztálkodási teendők ellátásában. Az óvónő mellett a 

nevelési terveknek megfelelően tevékenyen részt vesz a gyermekcsoportok életében. 

 Az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan közreműködik, az ételeket az óvónőkkel 

együtt kiosztja., az edényeket étkezések után leszedi, és a mosogatóba viszi.  



 

 101 

 A nyugodt pihenés feltételeinek megteremtéséhez lerakja az ágyakat, az ágyneműket fel- 

és lehúzza. 

 A terem szellőztetéséről gondoskodik lefekvés előtt. 

 A játék- és egyéb tevékenységhez szükséges eszközök előkészítésében közreműködik, az 

óvónő útmutatásait követve. 

 A gyermekek érkezésekor és távozásakor szükség szerint segít az öltözőben. 

 Türelmes, kedves hangnemmel segíti a nevelőmunkát, a gyermekek szokásrendjének 

alakulását. 

 Az óvodai nevelés eredményességéhez munkájával nyújtson minőségi szolgáltatást. 

 Hiányzás esetén díjazás ellenében köteles helyettesíteni. 

 Az óvodában, olyan időpontban jelenjék meg, hogy munkaidejének kezdetekor a 

munkavégzésre rendelkezésre álljon. 

 Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelezze 

vezetőjének, kollégájának, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. Munkaidő 

alatt csak a házban lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát. 

 Tevékenyen vegyen részt a minőségfejlesztés megvalósításában. 

 Alkotói módon működjön együtt az óvónőkkel és munkatársaival. 

 Járuljon hozzá az óvoda jó munkahelyi légkörének kialakításához. 

 Az óvodai ünnepélyeken, hagyományokban aktívan közreműködik, a szervezési 

feladatokban a vezető és az óvónő útmutatásai szerint részt vesz. 

 Séták, kirándulások alkalmával az óvodapedagógusokat segítve kíséri a 

gyermekcsoportot, felügyelve a biztonságos közlekedésre a baleseti veszélyforrásokat 

figyeli, azokat haladéktalanul jelenti az óvodavezetőnek. 

 A környezet esztétikai rendjének megteremtésében aktívan közreműködik. 

 A rábízott növények, állatok napi gondozásban részt vesz. 

 A napközben megbetegedett gyermekeket felügyeli, ápolja, amíg a szülő érte nem jön. 

 

A dajka egyéb feladatai: 

 Az óvoda helyiségeit a munkamegosztás rendjében tisztán tartja. 

 Hetente végez fertőtlenítő takarítást a termekben, öltözőkben, a mosdókban naponta. 

 A portalanítást mindennap elvégzi. 

 A játékeszközöket tisztán tartja, a szükséges fertőtlenítéseket igény szerint elvégzi. 

 A tisztítószereket elkülönítve a gyermekektől, biztonságos helyen tárolja. 

 A gyermekcsoport textíliáit mossa, vasalja, javítja a megbeszélt munkamegosztás szerint. 

 Az ablakokat, ajtókat, bútorokat lemossa, tisztítja. 

 Gondozza az óvoda udvarát, a homokozók környékét felsöpri, nyáron locsolja a poros 

udvarrészeket reggeli és délutáni időszakban. 



 

 102 

 A nyári takarítási szünetben elvégzi az éves nagytakarítást. 

 Szükség esetén elvégzi a tízórai, ebéd és uzsonna utáni mosogatást. 

 Ha szükséges, elkíséri a gyermekeket a fejlesztésre. 

 Az óvoda kulcsaiért felelősséggel tartozik, a biztonsági rendszer működtetéséhez, saját 

kódját használja.  

 

Egyéb rendelkezések 

Az óvoda tárgyait és eszközeit felelősséggel használja és óvja, a 

biztonságtechnikai és tűzvédelmi előírásokat mindenkor betartja. A 

munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért 

kártérítési felelősséggel tartozik. 

A munkabeosztás alapján – az óvoda elhagyásakor – ellenőrzi az ajtók, ablakok 

bezárását. 

A munkatársi értekezleten részt vesz. 

Tervezi és vezeti a felhasznált tisztító- és mosószer mennyiségét az óvoda 

vezetőjével. 

Munkakörülményeinek javításához szükséges tárgyi feltételek fejlesztéséhez a 

költségvetés tervezésénél javaslatot tehet. 

A gyerekekről pedagógiai információt, az óvoda belső életéről, gazdasági 

helyzetéről felvilágosítást nem adhat. 

Szükség esetén elvégzi azokat a munkakörébe tartozó feladatokat is, amellyel az 

óvoda vezetője időnként megbízza. 

Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használjon telefont, magánügyeit 

gyorsan, a munkafolyamat zavarása nélkül intézze el. 

 

A munkaköri leírás visszavonásig érvényes. 

 

Óvodatitkár munkaköri leírása 
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Az óvodatitkár munkaköri leírása: 

 
Feladatai: 
 
-. Figyeli a szerződések lejártát, a költségvetésbe tervezett, esedékessé váló személyi kifizetések 
dátumait. 
- A számlákat naprakészen kezeli. 
- Az óvodai intézmény dokumentációit, leveleket, jelentéseket, jegyzőkönyveket, pedagógiai 
anyagokat legépeli az óvoda vezető útmutatásai alapján. 
- Naprakészen kezeli és vezeti a szigorú számadású nyomtatványokat. 
- Az ellátmányt elszámolja 
- Az óvodai napi adminisztrációt folyamatosan végzi és vezeti. 
- Segít a költségvetés előkészítésében. Év közben folyamatosan figyelemmel kíséri annak állását, 
végrehajtását. 
- Folyamatosan tájékozódik a megjelenő, az óvodát, saját munkáját érintő, új rendeletekről 
(elsősorban Magyar 
Közlönyből és a Művelődési Közlönyből, INTERNET jogtárból). 
- Munkáját a kijelölt irodában végzi, telefonügyeletet tart, üzeneteket vesz, és 
továbbít. 
- Egyeztetési és beszámolási kötelezettséggel tartozik az óvoda vezetőjének. 
- Fogadja, eligazítja az intézménybe látogatókat. 
- Napi rendszerességgel figyeli az INTERNET-en keresztül, az óvoda email- címére érkező 
információkat, leveleket, feladatokat. 
- Elvégzi a postai ügyintézést. Leveleket fogad, felad, iktat, szortíroz, nyomon követi azok megfelelő és 
időben történő rendezését. 
- Figyelemmel kiséri a HACCP előírásainak betartását, a konyha helységeit ellátja a szükséges 
nyomtatványokkal, ellenőrzi azok napra kész vezetését. 
 
Egyéb elvárások: Kultúrált megjelenésével, magatartásával, viselkedésével és beszédkultúrájával 
értékeket 
közvetít, pozitív példát nyújt, képviseli az óvoda szellemiségét. Tiszteletben tartja az óvoda szokásait, 
hagyományait, megjelenésével, magatartásával is erősíti az óvoda szellemiségét, képviseli és védi 
érdekeit. A 
tudomására jutott, az óvoda belső ügyeivel, az egyes gyermekekkel, családokkal kapcsolatos 
információkat 
bizalmasan kezeli, megőrzi. 
A munkaköri leírást átvettem,a munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem, elfogadta.  
 

 

 

 

Pedagógiai asszisztens - adminisztrátor 

munkaköri leírás 
 

 

Munkakör feladatai 
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Szakmai feladatok: 

 

 Általános pedagógiai asszisztensi feladatai keretében átveszi/ átadja az óvodás gyermeket a 

szülőtől és tájékoztatja a szülőt, a gyermeket érintő napi eseményekről. 

 Az intézményen kívüli programok helyszíneire (kirándulás, séta, stb.) kíséri a gyermeket. 

Gondoskodik a foglalkozáson való megjelenésről, tevékenyen részt vesz az óvodás 

környezeti, személyi higiénés szokásainak kialakításában (személyes élettér, közös élettér 

tisztasága, rendje stb.) 

 Részt vesz a gyermek öltözködési, étkezési szokásainak kialakításában (terítés, 

evőeszközök használata stb.). Gyakoroltatja a mindennapi élethelyzetekben szükséges 

tevékenységeit.  

 Felelősséggel tartozik a felügyelete alatt lévő gyermekek biztonságáért, a velük való 

szakszerű, gondos foglalkozásért. 

 Segíti, bátorítja az óvodás gyermeket általános jellegű egyéni és csoportos feladatai 

megoldásában. A gyógypedagógus irányításával közreműködik a tanulót fejlesztő, 

korrekciós tevékenységben, egyénileg segít neki. 

 

 

 

 

Adminisztrációs feladatok: 

 

 Az intézmény működésével kapcsolatos munkaügyi, pénzügyi és egyéb 

adminisztráció lebonyolítása, az előírt nyilvántartások határidős 

elkészítése, továbbítása. 

  A készpénzes ellátmány kezelése, naprakész elszámolása, a számlák, 

 bizonylatok beszerzése, leigazolása, továbbítása. 

  Az intézmény szakmai munkájához szükséges anyagok, eszközök, 

 nyomtatványok, stb. beszerzése. 

  A felmerülő javítási, karbantartási munkák megrendelése. 

  Pontos, naprakész iratkezelés, iktatókönyv vezetése. 

  Bélyegző használata intézményegységen belül, indokolt esetben 

intézményegységen kívül is engedélyezett. 

  Meghatározott területeken aláírási jogkörrel rendelkezik (postai ajánlott 

levelek átvétele). 

 

 

Felelősséggel tartozik: 

 

 Mivel munkaköre bizalmi állás, a belső információk, szakmai vizsgálati 
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eredmények, gazdasági tevékenység kezelése teljes titoktartást követel. 

 A beérkező összes információt bizalmasan kezeli, s arról az 

intézményegység vezetőt a legrövidebb úton tájékoztatja. 

 

 

Jelen munkaköri leírásban rögzített feladatokon kívül köteles elvégezni 

mindazon munkakörébe tartozó egyéb feladatokat, amelyekre felettese szóbeli, 

írásbeli formában utasítja 

 

A munkaköri leírás visszavonásig érvényes. 

 

                  Konyhai dolgozó munkaköri leírása 
 
Munkaköre: mosogatós 
Besorolása: Besorolása a kjt. Szerint. tálaló munkakörben történik. Megbízható magas 
színvonalú teljesítmény esetén az SZMSZ-ben  megfogalmazott 
kritériumoknak megfelelően, kiemelt munkáért járó kereset-kiegészítésben részesülhet. 
Elvárható személyiségjegyek: Kultúrált megjelenésével, magatartásával, viselkedésével és 
beszédkultúrájáva értékeket közvetít, pozitív példát nyújt, képviseli az óvoda szellemiségét. 

 
Alkalmazáshoz szükséges végzettség: 
Munkáltatója:az óvoda vezetője  
Közvetlen felettese: Munkáját az óvoda vezető által meghatározott munkarendben irányítása és 
ellenőrzése alapján végzi. 
Munkaideje: munkaidő beosztásnak megfelelően 
 A  munkakör leírását minden technikai dolgozónak ismernie, elfogadnia és betartania kell. Ugyanez 
vonatkozik a munkaköri 
leírást követő ételek készentartási és tálalási, mosási, mosogatási, takarítási, ételminta eltételének 
szabályzatára. 
Beszámolási kötelezettséggel az óvoda vezetőjének és a helyettesenek tartoznak. 
Heti váltásban dolgoznak. Munkaidejük: 40 óra 
Munkájukat az óvodavezető és a helyettes útmutatásai szerint, a HACCP előírásainak megfelelően 
végzik. 
Állandó napi feladatok: 
A konyha, és az ott található eszközök és gépek, berendezési tárgyak napi tisztántartása, 
takarítása, fertőtlenítése. A központi konyháról érkező, a gyermekek és felnőttek napi háromszori 
étkezését 
szolgáló készételek átvétele, annak mennyiségi, minőségi ellenőrzése, megfelelő módon történő 
kezelése, az eszközök mosogatása. 
Feladataik közé tartozik az ételmintáról való gondoskodás és ételhulladék gyűjtése. 
Időszakos feladatok: 
Heti és havi valamint éves nagytakarítási munkák elvégzése, valamint törölközők, köpenyek, 
abroszok, textíliák 
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heti mosása, vasalása. 
Felelősséggel tartoznak az ételek, a konyhában található berendezési tárgyak, gépek, eszközök, 
felszerelések 
óvásáért, hiánytalan meglétéért. 
Az ételek készen-tartásának és tálalásának szabályzata. 
- A hűtve tárolandó élelmiszereket, az átvételt követően haladéktalanul hűtőszekrénybe kell helyezni. 
- A hűtőben az élelmiszereket úgy kell elhelyezni, hogy a hűtőhatás megfelelően érvényesülni tudjon. 
A hűtött élelmiszert 0-5-C0 közötti illetve a gyártó által előírt hőfokon kell tárolni. 
- A hűtő hőmérsékletét hőmérővel kell rendszeresen ellenőrizni és a hűtőterek hőmérséklet 
ellenőrzési lapján 
dokumentálni kell. 
- Soron kívüli hőmérséklet ellenőrzést kell végezni minden műszaki jellegű meghibásodás esetén. Az 
ilyen 
jellegű eseményeket a műszak naplóban kell rögzíteni. 
- Tilos eltenni a következő étkezésig vagy másnapig az ételeket. 
- A melegen kiszolgálásra kerülő ételeket + 60 C0 hőmérsékleten kell tartani. 
- A tálalási hőmérsékletet rendszeresen ( óránként) ellenőrizni és dokumentálni kell a tálalás 
ellenőrzési lapon. 
- A melegen tartott ételek minőség megőrzési ideje a főzéstől számított 3 óra, ezt követően csak újra 
hőkezelés 
után tálalhatók még legfeljebb 3 órán keresztül. 
- A hűtést vagy melegítést nem igénylő élelmiszerek szobahőmérsékleten tárolhatók. Gondoskodni 
kell a 
szennyeződéstől mentes elhelyezésükről. Az ételeket, pék árút lefedéssel, takarással védeni kell a 
cseppfertőzéstől. 
- A főzőkonyháról 60 C0 alatti hőmérsékleten beérkező melegen fogyasztandó ételeket a tálalás 
megkezdése előtt 
annak megfelelő érzékszervi minősége megállapítása után újra fel kell forralni vagy át kell sütni, úgy, 
hogy az 
étel minden része elérje a legalább 75 C0-ot. A hőkezelés megtörténtét és a 75 C0 elérését a Tálalás 
ellenőrzési 
lapon illetve Hőkezelés ellenőrzési lapon dokumentálni kell. 
- Mikrohullámú sütő használata esetén biztosítani kell, hogy az étel különböző hőmérsékletű pontjai 
között a 
hőmérséklet kiegyenlítődjön. 
- A mikrohullámú berendezés vagy gázsütő használata esetén a megfelelő maghőmérséklet ( legalább 
75 C0 ) 
eléréséhez szükséges beállításokat 
( teljesítmény, idő) kísérleti úton is meghatározzuk ételcsoportonként. Ettől kezdve a minden ételre 
előírt 
hőmérséklet mérésétől eltekinthetünk. A megfelelő hőkezelés kritikus határértéke a berendezés 
megfelelő 
beállítása lesz, melyet egy paramétertáblázatban célszerű összefoglalni. 
- Újra hőkezelést közvetlenül a kiszolgálás előtt végezzük el. Az egyszer már a fenti módon újra 
hőkezelt 
ételeket tovább nem szabad tárolni. 
- A főtt tésztára a szóratot ( mák, dió, túró) csak az adagoláskor szabad rátenni. 
- Gondoskodni kell a tálalókonyhán használt eszközök szennyeződéstől mentes helyen történő 
elhelyezéséről. 



 

 107 

MOSÁSI SZABÁLYZAT 
A munkaruha tárolása és mosása az óvodában, a mosókonyhában történik. 
A munkaruhák, textíliák kezelése során az alábbiakat kell betartani. 
- A munkaruha, textíliák kezelése valamennyi fázisban ( tárolás, mosás) biztosítani kell az elkülönített 
kezelést, a 
szennyeződéstől, fertőződéstől való védelmet. 
- A tisztítási folyamat során valamely eljárással, biztosítani kell a munkaruhák, textíliák kórokozó- 
mentességét, 
ezek a következők lehetnek: 
mosás automata mosógépben 90 C0 -on, 
fertőtlenítőszerben ( pld: hypó) történő áztatás, a használati utasításban meghatározott töménységű 
és 
hőmérsékletű oldatban, 
valamint alapos átvasalással. 
- A fentiek alapján kimosott , kivasalt munkaruhát, használatig a külön erre a célra szolgáló 
munkaruha tároló 
szekrénybe kell helyezni, a terítőket és törölközőket a számukra kijelölt szekrénybe helyezni. 
MOSOGATÁSI SZABÁLYZAT 
Általános előírások: 
_ A mosogatás menetét, az alkalmazott oldattöménységeket és a behatási időt megfelelő mosogatási 
helyeken ki kell függeszteni. 
_ A mosogatáshoz kefét vagy fém, illetve műanyag dörzsikét kell használni, pl. szivacsot használni 
tilos. A 
mosogatáshoz használt eszközöket is rendszeresen, legalább naponta, fertőtleníteni kell kifőzéssel, 
vagy 
fertőtlenítőszerben való áztatással. 
_ A megtisztított edényeket, munkaeszközöket, felszerelési tárgyakat az újbóli használatbavételig 
védeni 
kell a szennyeződéstől, lehetőleg zárt tárolásukról gondoskodni kell. 
_ A szállítóedények mosogatását is az egyéb edényeket mosogatásától szigorúan időben 
elkülönítetten. 
Fehér- és feketeedények mosogatása három fázisban 
A termékekkel érintkező felületek esetében alkalmazandó tisztítási-fertőtlenítési eljárások az alábbi 
lépéseket 
kell, hogy tartalmazzák: 
_ Előtisztítás 
A felületeket a durva szennyeződésektől meg kell tisztítani. 
Ez a tisztogatási folyamat általában valamilyen mechanikai tisztítási módot jelent, például a durva 
szennyeződések felszedése, lekaparása vagy erős vízsugárral való leöblítése stb. 
_ Első fázis: zsíroldás, fertőtlenítés 
Ez a munkafázis a felület valamilyen felületaktív anyag (pl. Ultra, Trisó stb.) vizes oldatával történő 
kezeléséből áll. Ez a kezelése elvégezhető lemosással, beáztatással stb. 
A zsíroldószeres oldatot ki kell kicserélni, ha a zsíroldó hatása megszűnik, amikor a felszínén zsírfoltok 
jelennek meg. Az oldat lecserélését indokolhatja még látható erős elszennyeződése, kihűlése, 
habzásának 
megszűnése is. 
Fertőtlenítés: 
A fertőtlenítés pl. Hypo vizes oldatával történő kezelésből áll. 
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Figyelmet kell fordítani a fertőtlenítő szer megfelelő töménységű oldatának a használatára és a 
szükséges 
behatási idő biztosítására. 
Műanyagból készült edények és eszközök mosogatásához kétszeres mennyiségű fertőtlenítő szert kell 
használni. 
Az edényzetet és az eszközöket a fertőtlenítő oldatnak teljesen el kell fednie, és abban legalább az 
előírt 
behatási ideig kell, hogy benne ázzanak. 
_ Második fázis: öblítés 
Hogy a fertőtlenítő szer maradványai ne kerülhessenek be a termékbe, a felületet megfelelő 
mennyiségű 
tiszta vízzel le kell öblíteni. 
Az öblítést mindig kézmeleg, kb. 40 Co-os folyóvízzel kell végezni. 
Ha az edényzetnek, vagy az eszközöknek a leszáradásuk után is fertőtlenítőszer szaga marad, az azt 
jelenti, 
hogy a mechanikus tisztítás, vagy a zsíroldás nem megfelelő hatásfokú volt, ekkor a mosogatást újra 
kell 
kezdeni, és sokkal nagyobb odafigyeléssel elvégezni. 
_ Szárítás 
A szárítási folyamat lecsurgatással történik, szárítószekrényben. A szárítást leborítva, de a szellőzés 
biztosítása mellet kell végezni. 
Hagyományos törölgető ruha azonban nem használható. Az edényeken és az eszközökön esetleg 
rajtamaradó 
vízfoltokat kizárólag papírtörlővel szabad eltávolítani. 
Takarítási szabályzat. 
Általános előírások: 
A takarítás során védeni kell az egységben lévő élelmiszereket a szennyeződéstől, a fertőződéstől. 
Különösen 
vonatkozik ez a munka közbeni takarításra. Ezért kell gondoskodni a pormentes, freccsenés mentes 
takarításról, 
valamint az élelmiszerek takarítás közbeni megfelelő lefedéséről, vagy más módon történő 
védelméről. 
Csak engedélyezett tisztító és fertőtlenítő szereket szabad használni, azokat is a használati 
utasításnak megfelelő 
módon és töménységben. 
A takarítás elvégzése során mindig a tisztább felületektől a szennyezettek felé, illetve fentről lefelé 
irányban kell 
haladni. 
Biztosítani kell a takarítóeszközök szakosított használatát, ami azt jelenti, hogy a különböző tisztasági 
fokú 
helyiségek, berendezések takarításához, tisztogatásához külön-külön, maradandóan megjelölt 
eszközöket kell 
használni, amelyek elkülönített tárolását is meg kell oldani. 
A takarításhoz használt eszközöket rendszeresen, legalább naponta, fertőtleníteni kell 
fertőtlenítőszerben való 
áztatással. 
A takarítóeszközöket elkülönített helyiségben vagy az erre a célra rendszeresített szekrényben kell 
tárolni. A 
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tisztító- és fertőtlenítőszereket eredeti vagy megfelelő felirattal ellátott, a véletlen összecserélést 
kizáró 
csomagolásban kell tárolni még használat közben is (pl. nem tárolhatók élelmiszerek csomagolására 
használt 
edényekben). 
A takarítás fő típusai 
_ Munka közbeni takarítás 
A műszak közbeni takarítás az egyes különböző tisztasági fokú műveletek és műszakok közötti, és a 
rendkívüli (csorgás, szóródás) szennyeződés előfordulása esetén a megfelelő tisztaság biztosítását 
szolgálja. 
E takarítási típus során a takarítást különösen nagy gondossággal kell végezni a megfelelő 
termékvédelem 
biztosítása érdekében. 
_ Napi takarítás 
A napi munka befejeztével szennyeződött felületek, berendezések, eszközök takarítását el kell 
végezni a 
helyiségek kipakolása, a berendezések áthelyezése nélkül. 
_ Heti takarítás 
Lényegében megegyezik a napi takarítással, de a könnyen elmozdítható berendezési tárgyak alatt, 
illetve 
mögött is el kell végezni a szükséges takarítási műveleteket, valamint el kell végezni a mosható 
falfelületek 
takarítását is. 
_ Havi takarítás 
A havi takarítás magában foglalja a csővezetékek, armatúrák, nyílászárók, párkányok takarítását is. 
_ Éves takarítás 
Az éves takarítást a helyiségek kipakolása mellett kell elvégezni minden felületre kiterjedően. Ezt a 
takarítási 
típust össze kell kötni a tisztasági meszeléssel és a szükséges nagyobb karbantartási munkák, valamint 
rovarrágcsáló 
irtás elvégzésével is. 
A napi takarításon kívüli egyéb takarítások elvégzését külön is dokumentálni kell (pl. a 
Műszaknaplóban). 
A hűtőberendezések belső terének takarítását azok leolvasztásakor, de legalább hetente egyszer, 
valamint 
esetleges látható szennyeződésük alkalmával kell elvégezni. Takarításuk elvégzését is dokumentálni 
kell (pl. 
Műszaknapló). 
Az ételminta eltételének szabályzata. 
A tálalásra kerülő valamennyi ételféleségből külön - külön legalább 50 g ételmintát kell venni és azt a 
hűtőszekrényben 48 órán át megőrizni. 
Külön-külön kell eltenni a köretekből és a feltétekből, a kifőtt tésztákból és szóratból. 
Az ételmintát az étel tálalásának megkezdése előtt kell venni egy legalább 10 percig forrásban lévő 
vízben 
kifőzött, légmentesen záródó üvegedénybe. 
Az üveg dugóját papírszalaggal le kell ragasztani és rá kell írni az üveg tartalmát, a mintavétel 
időpontját, 
valamint a mintát eltevő dolgozó kézjegyét. 
A munkaköri leírást átvettem, a munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem, elfogadtam: 
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ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

 

A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda szervezeti és működési szabályzatának melléklete  

 

1. Általános rendelkezések  

Magyarország Országgyűlése Magyarország európai uniós jogharmonizációs kötelezettségeinek 

teljesítése érdekében megalkotta az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvényt. 

 

1.1 Adatkezelési szabályzatunk jogszabályi alapja és célja  

a.) Az intézményünkben folyó adatkezelés és továbbítás rendjét jelen adatkezelési szabályzat 

határozza meg.  

 

Adatkezelési szabályzatunk az alábbi jogszabályok alapján készült:  

 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
 

b.) Az adatkezelési szabályzat legfontosabb céljai az alábbiak:  

 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény végrehajtásának biztosítása,  

 az intézményi adatkezelés és adatfeldolgozás szabályainak rögzítése,  

 azon személyes és különleges adatok körének megismertetése az intézménnyel 
jogviszonyban állókkal, amelyeket az iskola tanulóiról, közalkalmazottairól az intézmény 
nyilvántart,  

 az adattovábbításra meghatalmazott alkalmazottak körének rögzítése,  

 az adatok továbbítási szabályainak rögzítése,  

 a nyilvántartott adatok helyesbítési, törlési rendjének meghatározása,  

 az adatnyilvántartásban érintett személyek jogai és érvényesítésük rendjének közlése.  
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Összefoglalva tehát szabályzatunk célja az adatkezelésben érintett személyek – egyértelmű és 

részletes – tájékoztatása az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az 

adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az 

adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.  

 

1.2 Az adatkezelési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése  

a.) A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda működésére vonatkozó adatkezelési szabályzatot az 

intézmény vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület 2013. március 08-ii értekezletén 

elfogadta.  

 

Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogát gyakorolta az óvoda 

Szülői Munkaközössége, véleményezési jogát gyakorolta az óvodaszék, amelyet a zárófejezetben 

aláírásukkal igazolnak.  

 

b.) Jelen adatkezelési szabályzatot a fenntartó, Medgyesegyháza Város Önkormányzata hagyta 

jóvá, melyet a címlapon dátumozott időpontban aláírásával ismer el.  

 

c.) Jelen adatkezelési szabályzatot a gyermekek, szüleik megtekinthetik az óvoda intézmény 

vezetői irodában. 

Tartalmáról és előírásairól a  szülőket szervezett formában tájékoztatni kell, egyéb esetekben az 

intézmény vezető ad felvilágosítást.  

 

1.3 Az adatkezelési szabályzat személyi és időbeli hatálya  

 

a.) Az adatkezelési szabályzat betartása az intézmény vezetőjére, valamennyi 

közalkalmazottjára  nézve kötelező érvényű.  

 

b.) Az adatkezelési szabályzat a fenntartó jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és 

határozatlan időre szól.  
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c.) Adatkezelési szabályzatunkat a jóváhagyást követő dátummal létesített közalkalmazotti 

jogviszony esetén a közalkalmazott köteles tudomásul venni, erről a Munka törvénykönyve 42.§ 

- 50.§ szerint készült írásos tájékoztatóban figyelmét fel kell hívni.  

 

2. Az intézményben nyilvántartott adatok köre 

 

A nyilvántartott adatok körét a Köznevelési törvény 26., „A köznevelési intézményekben 

nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok” fejezete rögzíti. 

Ezek az adatok kötelezően nyilvántartandóak az alábbiak szerint.  

 

41. § (1) A köznevelési intézmény és a köznevelési feladatot ellátó nem köznevelési intézmény (a 

továbbiakban: köznevelési feladatokat ellátó intézmény) köteles a jogszabályban előírt 

nyilvántartásokat vezetni, a köznevelés információs rendszerébe bejelentkezni, valamint az Országos 

statisztikai adatgyűjtési program keretében előírt adatokat szolgáltatni. 

(2) Minden köznevelési intézmény nyilvántartja a pedagógus oktatási azonosító számát, 

pedagógusigazolványának számát, a jogviszonya időtartamát és heti munkaidejének mértékét. 

(3) A köznevelési feladatokat ellátó intézmény pedagógusainak és az óraadó tanárok: 

a) nevét, 

b) születési helyét, idejét, 

c) nemét, 

d) lakóhelyét, tartózkodási helyét, 

e) végzettségével, szakképzettségével kapcsolatos adatokat, 

f) oktatási azonosító számát tartja nyilván. 

(4) A köznevelési intézmény a gyermek, tanuló alábbi adatait tartja nyilván: 

a) a gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének, 

tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár esetén a 

Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, 

száma, 

b) szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma, 

c) a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok, 
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d) a gyermek óvodai jogviszonyával, a tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos adatok 

da) felvételivel kapcsolatos adatok, 

db) az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul, 

dc) jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok, 

dd) a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, 

de) kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok, 

df) a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok, 

dg) a gyermek, tanuló oktatási azonosító száma, 

 

2.1 Adatok továbbítása 

 

(5) A (2)–(3) bekezdésben foglalt adatok – az e törvényben meghatározottak szerint, a személyes 

adatok védelmére vonatkozó célhoz kötöttség megtartásával – továbbíthatók a fenntartónak, a 

kifizetőhelynek, a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a közneveléssel összefüggő igazgatási 

tevékenységet végző közigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések 

ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak. 

(6) A köznevelési intézmények az alkalmazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással, a 

juttatások, kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, az állampolgári jogok 

és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okokból, az e törvényben 

meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten 

kezelhetik. A 63. § (3) bekezdésében meghatározott pedagógusigazolványra jogosultak esetében a 

pedagógusigazolvány kiállításához szükséges valamennyi adat a KIR – jogszabályban meghatározott – 

működtetője, a pedagógusigazolvány elkészítésében közreműködők részére továbbítható. 

(7) A gyermek, tanuló adatai közül 

a) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője neve, törvényes képviselője 

neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, jogviszonya 

kezdete, szünetelésének ideje, megszűnése, magántanulói jogállása, mulasztásainak száma a 

tartózkodásának megállapítása céljából, a jogviszonya fennállásával, a tankötelezettség teljesítésével 

összefüggésben a fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, települési önkormányzat jegyzője, 

közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére,  

b) óvodai, iskolai felvételével, átvételével kapcsolatos adatai az érintett óvodához, iskolához, 

felsőoktatási intézménybe történő felvétellel kapcsolatosan az érintett felsőoktatási intézményhez, 
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c) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, társadalombiztosítási azonosító jele, 

szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és 

telefonszáma, az óvodai, iskolai egészségügyi dokumentáció, a tanuló- és gyermekbalesetre 

vonatkozó adatok az egészségi állapotának megállapítása céljából az egészségügyi, iskola-

egészségügyi feladatot ellátó intézménynek, 

d) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, törvényes képviselője neve, 

szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, a gyermek, tanuló 

mulasztásával kapcsolatos adatok, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok 

a veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából a családvédelemmel foglalkozó 

intézménynek, szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek, 

e) az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az igénybe vehető állami 

támogatás igénylése céljából a fenntartó részére, 

f) a számla kiállításához szükséges adatai a tankönyvforgalmazókhoz, 

g) az állami vizsgája alapján kiadott bizonyítványainak adatai a bizonyítványokat nyilvántartó 

szervezetnek a bizonyítványok nyilvántartása céljából, továbbá a nyilvántartó szervezettől a felsőfokú 

felvételi kérelmeket nyilvántartó szervezethez továbbítható. 

(8) A gyermek, a tanuló 

a) sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, magatartási 

rendellenességére vonatkozó adatai a pedagógiai szakszolgálat intézményei és a nevelési-oktatási 

intézmények egymás között,  

b) óvodai fejlődésével, valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettségével kapcsolatos adatai a 

szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának, 

 (9) A nevelési-oktatási intézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a 

jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és igazolásához 

szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a 

kedvezményre való jogosultsága. 

 

2.2 Adatközlés és titoktartási kötelezettség 

 

42. § (1) A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, aki 

közreműködik a gyermek, tanuló felügyeletének az ellátásában, hivatásánál fogva harmadik 

személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel, a tanulóval és családjával 

kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel, tanulóval, 

szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. E kötelezettség a foglalkoztatási jogviszony 
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megszűnése után is határidő nélkül fennmarad. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a 

nevelőtestület tagjainak egymás közti, a tanuló fejlődésével összefüggő megbeszélésre. 

(2) A gyermek és a kiskorú tanuló szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat közölhető, 

kivéve ha az adat közlése súlyosan sértené a gyermek, tanuló testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését. 

(3) A pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott a nevelési-oktatási 

intézmény vezetője útján köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha 

megítélése szerint a gyermek, a kiskorú tanuló – más vagy saját magatartása miatt – súlyos 

veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került. Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, valamint 

az adattal kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges. 

43. § (1) A köznevelési intézmény iratkezelési szabályzatában, ha ilyen készítése nem kötelező, a 

köznevelési intézmény SZMSZ-ének mellékleteként kiadott adatkezelési szabályzatban kell 

meghatározni az adatkezelés és –továbbítás intézményi rendjét. Az adatkezelés időtartama nem 

haladhatja meg az irattári őrzési időt. Az adatkezelési szabályzat elkészítésénél, módosításánál 

nevelési-oktatási intézményben a szülői szervezetet és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzatot 

véleményezési jog illeti meg. Adattovábbításra a köznevelési intézmény vezetője és – a 

meghatalmazás keretei között – az általa meghatalmazott vezető vagy más alkalmazott jogosult. 

(2) Az önkéntes adatszolgáltatásra vonatkozó szülői engedélyt az elévülési idő végéig nyilván kell 

tartani. 

(3) A 41–43. §-ban felsorolt adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai felhasználás 

céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók. 

2.3 A köznevelés információs rendszerben nyilvántartott adatok 

44. § (1) A köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR) központi nyilvántartás keretében 

a nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi, foglalkoztatási, gyermek- és 

tanulói adatokat tartalmazza. A KIR keretében folyó adatkezelés jogszerűségéért az oktatásért felelős 

miniszter felel. 

(2) A köznevelési feladatokat ellátó intézmény, a jegyző, a közneveléssel összefüggő igazgatási, 

ellenőrzési tevékenységet végző közigazgatási szerv és az e törvényben meghatározott feladatok 

végrehajtásában közreműködő intézményfenntartók és intézmények adatokat szolgáltatnak a KIR-be. 

(3) A KIR működtetője oktatási azonosító számot ad ki annak, 

a) aki óvodai jogviszonyban áll, 

c) akit pedagógus-munkakörben alkalmaznak, 

d) akit nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmaznak, 

e) akit pedagógiai előadó vagy pedagógiai szakértő munkakörben alkalmaznak, 
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f) akit óraadóként foglalkoztatnak. 

(4) Egy személynek csak egy oktatási azonosítója lehet, ennek biztosítása érdekében a (3) bekezdés 

a)–b) és c)–e) pontja szerinti nyilvántartás, valamint a felsőoktatási információs rendszer hallgatói és 

alkalmazotti személyi törzsének adatállománya összekapcsolható. 

(5) A (3) bekezdés a)–b) pontja szerinti nyilvántartás (a továbbiakban: tanulói nyilvántartás) a 

gyermek, tanuló 

a) nevét, 

b) nemét, 

c) születési helyét és idejét, 

d) társadalombiztosítási azonosító jelét, 

e) oktatási azonosító számát, 

f) anyja nevét, 

g) lakóhelyét, tartózkodási helyét, 

h) állampolgárságát, 

i) sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét, 

l) jogviszonya keletkezésének, megszűnésének időpontját, 

m) nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját, 

n) jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot, 

o) nevelésének, oktatásának helyét, 

q) tanulmányai várható befejezésének idejét, 

 (6) A tanulói nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak a tanulói jogviszonyhoz 

kapcsolódó juttatás jogszerű igénybevételének megállapítása céljából továbbítható a szolgáltatást 

nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott részére, valamint a személyi adat- és 

lakcímnyilvántartás központi szerve részére. A KIR működtetője a KIR-ben nyilvántartott személyek 

természetes személyazonosító adatait és lakcímét azonosítás céljából elektronikus úton megküldi a 

személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szervének. A sikeres azonosítást követően a személyi 

adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve kapcsolati kódot képez, amelyet azonosítás céljából 

megküld a KIR működtetőjének. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve az 

azonosított természetes személy természetes személyazonosító adatainak és lakcímének a személyi 

adat- és lakcímnyilvántartásban bekövetkezett változásáról a kapcsolati kódon értesíti a KIR 

működtetőjét. A KIR működtetője a jelen bekezdés szerint tudomására jutott adatváltozást a KIR-ben 
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a köznevelési intézmény egyidejű értesítésével hivatalból vezeti át. A tanulói nyilvántartásban adatot 

a tanulói jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt 

az idő alatt az érintettet ismét bejelentik a nyilvántartásba. 

2.4 Az alkalmazottak nyilvántartott és kezelt adatai 

(7) A (3) bekezdés c)–f) pontja szerinti nyilvántartás (a továbbiakban: alkalmazotti nyilvántartás) 

tartalmazza az alkalmazott 

a) nevét, anyja nevét, 

b) születési helyét és idejét, 

c) oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványa számát, 

d) végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény nevét, a diploma 

számát, 

a végzettséget, szakképzettséget, a végzettség, szakképzettség, a pedagógus-szakvizsga, PhD 

megszerzésének idejét, 

e) munkaköre megnevezését, 

f) munkáltatója nevét, címét, valamint OM azonosítóját, 

g) munkavégzésének helyét, 

h) jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét, 

i) vezetői beosztását, 

j) besorolását, 

k) jogviszonya, munkaviszonya időtartamát, 

l) munkaidejének mértékét, 

m) tartós távollétének időtartamát. 

(8) Óraadó esetében a munkakörként az oktatott tantárgy, foglalkozás megnevezését kell megadni. 

(9) Az alkalmazotti nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak az egyes, a 

foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása céljából 

továbbítható, a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott részére, 

továbbá az adatok pontosságának, teljességének, időszerűségének biztosítása, valamint a 

pedagógusigazolvány igénylésével kapcsolatos eljárás keretében azonosítás céljából a személyiadat- 

és lakcímnyilvántartó szerv részére. 
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(10) A KIR-ben adatot az érintett foglalkoztatásának megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított 

tíz évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét bejelentik a nyilvántartásba. 

(11) A KIR működtetője a KIR-ben nyilvántartott személyek természetes személyazonosító adatait és 

lakcímét azonosítás céljából elektronikus úton megküldi a személyi adat- és lakcímnyilvántartás 

központi szervének. A sikeres azonosítást követően a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi 

szerve kapcsolati kódot képez, amelyet azonosítás céljából megküld a KIR működtetőjének. A 

személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve az azonosított természetes személy 

természetes személyazonosító adatainak és lakcímének a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban 

bekövetkezett változásáról a kapcsolati kódon értesíti a KIR működtetőjét. A KIR működtetője a jelen 

bekezdés szerint tudomására jutott adatváltozást a KIR-ben a köznevelési intézmény egyidejű 

értesítésével hivatalból vezeti át. 

(12) A társadalombiztosítási azonosító jel bejegyzésére irányuló kérelem esetén a 

társadalombiztosítási azonosító jel hitelességét a KIR működtetője az országos egészségbiztosítási 

szerv nyilvántartásával elektronikus úton megfelelteti. Eltérés esetén a személyi- és lakcím adatok 

helyességére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 

Medgyesegyháza, 2013. március 8. 

                                                                  P.H. 

                                                                                         ……………………………….. 

Varga Jánosné 

intézményvezető 

 

 

                                                     3. SZ.MELLÉKLET 
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A MEDGYESEGYHÁZI  

VARÁZSERDŐ ÓVODA 

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 

 

 

 

 

                           Medgyesegyháza, 2013. 

Iratkezelési szabályzat: az iratok biztonságos átvételét, feldolgozását, kiadványozását, rendszerezését, 

nyilvántartását, irattárazását, selejtezését és levéltárba történő átadását szabályozza. Az iratkezelésével 

kapcsolatos feladatokat az alábbiak szerint szabályozom. 

 

1. Az iratkezeléssel kapcsolatos fogalmak 

 

Az iratkezelés: 

- az iskolába érkező beadványok és egyéb küldemények, vagy az itt keletkező iratok átvétele, 

illetékesség szerinti elosztása, iktatása, nyilvántartása; 

- a kiadványok és egyéb iratok tisztázása, (leírása, sokszorosítása), továbbítása, postára adása, 

kézbesítése; 
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- az irattárazás, irattári kezelés, megőrzés; 

- a selejtezés és a levéltárnak való átadás. 

 

Iktatás: 

az iratkezelésnek az érkeztetés és az ezt követő postabontás utáni fázisa, az iratnyilvántartás alapvető 

része, amelynek során az érkezett, illetve a saját kelteztetésű iratot iktatószámmal látják el, és kitöltik 

az iktatókönyv, illetve az iktatóbélyegző lenyomat rovatait; elektronikus irat esetében az iktató 

képernyő rovatait töltik. 

 

Iktatókönyv: 

a szerv rendeltetésszerű működése során keletkezett (nála keletkezett, hozzá intézett és megőrzött) 

ügyviteli iratok (beadványok, kiadványok, belső ügyviteli iratok) nyilvántartására szolgáló, folyamatos 

sorszámú oldalakkal ellátott, évenként hitelesítetten megnyitott és lezárt iratnyilvántartó könyv, amely 

készülhet elektronikus adathordozón is. 

 

Irat: 

„Valamely szerv működése vagy személy tevékenysége során keletkezett vagy hozzá érkezett, egy 

egységként kezelendő rögzített információ, adat együttes, amely megjelenhet papíron, mikrofilmen, 

mágneses, elektronikus vagy bármilyen más adathordozón; tartalma lehet szöveg, adat, grafikon, hang, 

kép, mozgókép vagy bármely más formában lévő információ vagy ezek kombinációja.” (1995. évi 

LXVI. törvény) 

 

 

 

Elektronikus irat: 

számítástechnikai program felhasználásával – elektronikus formában rögzített – elektronikus úton 

érkezett, illetve továbbított irat, amelyet számítástechnikai adathordozón tárolnak. 

 

Számítástechnikai adathordozó: 

számítástechnikai eljárással adatokat rögzítő, tároló adathordozó (mágnesszalag, hajlékony és merev 

lemez, CD stb.), amely az adatok nyilvántartását, azonosítását, kezelését és visszakeresését biztosítja. 
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Elektronikus iratkezelés: 

Elektronikus irattovábbítás esetén a számítógépes programba építve tartalmazza a hozzáférési 

jogosultságokat, valamint a hitelesítés rendjét és az ezzel kapcsolatos feladatokat. 

 

 

Irattári anyag: 

Az intézmény és jogelődei működése során keletkezett, az intézmény irattárába tartozó iratok és az 

azokhoz kapcsolódó mellékletek. 

 

Levéltári anyag: 

Az irattári anyagnak, továbbá a természetes személyek iratainak levéltárban őrzött maradandó értékű 

része, valamint a védetté nyilvánított maradandó értékű magánirat. 

 

Adat: 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben 

foglaltak szerint. 

 

2. Az iratkezelést ellátó dolgozók feladatai 

 

Intézményvezető 

- elkészíti és kiadja az óvoda iratkezelési szabályzatát; 

- jogosult az óvodába érkező küldemények felbontására; 

- jogosult kiadványozni; 

- kijelöli az iratok ügyintézőit; 

- meghatározza az iratok selejtezésének és levéltárba küldésének évét. 

 

Általános intézményvezető helyettes 

- ellenőrzi, hogy az óvodában az iratkezelés a vonatkozó jogszabályok és az iratkezelési 

szabályzat előírásai szerint történjen; 



 

 124 

- figyelemmel kíséri az iratkezelésre vonatkozó jogszabályokat és annak változásaira az 

iratkezelési szabályzat módosítása végett felhívja az intézményvezető figyelmét; 

- az intézményvezető távollétében jogosult az óvodába érkező küldemények felbontására; 

- az intézményvezető távollétében kijelöli az iratok ügyintézőit; 

- irányítja és ellenőrzi az ügyvitelszervező munkáját; 

- előkészíti és lebonyolítja az irattári anyag selejtezését és levéltári átadását. 

 

óvodatitkár 

- köteles munkáját az iratkezelésre vonatkozó jogszabályok és az iratkezelési szabályzat 

előírásai alapján végezni; 

- köteles a tudomására jutott hivatali titkot megőrizni; 

- a küldemények átvétele; 

- az esetleges iratok csatolása; 

- az iratok belső továbbítása az intézményvezető, hiányzása esetén az intézményvezető 

helyetteshez  

- a kiadványok tisztázása, sokszorosítása; 

- a kiadványok továbbítása, postai feladása, kézbesítése; 

- a határidős iratok kezelése és nyilvántartása; 

- az elintézett ügyek iratainak irattári elhelyezése; 

- az irattár kezelése, rendezése; 

- az irattári jegyzékek készítése; 

- közreműködés az irattári anyag selejtezésénél és levéltári átadásánál. 

 

 

3. Az iratok átvétele és felbontása 

 

- A nevelési-oktatási intézmény részére érkező - nem névre szóló - leveleket, iratokat és egyéb 

küldeményeket (a továbbiakban: iratok) a vezető vagy az e feladattal megbízott alkalmazott (a 

továbbiakban: iratkezelő) veszi át és bontja fel. Az  óvodaszék, a szülői szervezet (közösség) 
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részére érkezett iratokat bontatlanul kell átadni az érdekelteknek. Az így átvett iratok 

iratkezelése az érdekelt kezdeményezésére történik. 

- Az óvodának személyesen benyújtott iratok átvételére az óvoda vezetője , vezető helyettese 

jogosult. A személyesen benyújtott iratok átvételét kérelemre igazolni kell. 

- Amennyiben a küldemény címzéséből megállapítható, hogy az nem az óvodát illeti, felbontás 

nélkül kell a címzetthez eljuttatni, vagy a postára visszaküldeni. 

- Ha az irat burkolata sérült vagy felbontottan érkezett, az adatkezelő rávezeti a „sérülten 

érkezett”, illetve „felbontva érkezett” megjegyzést, az érkezés keltezését és aláírja. 

- A személyesen benyújtott iratok átvételét kérelemre igazolni kell. 

- Felbontás nélkül kell a címzetthez továbbítani a névre szóló iratokat,  az óvodaszék, a szülői 

munkaközösség és más társadalmi szervezet részére érkezett leveleket, továbbá azokat az 

iratokat, amelyek felbontásának jogát a vezető fenntartotta magának. A névre szóló iratot, 

amennyiben az hivatalos elintézést igényel, felbontást követően haladéktalanul vissza kell 

juttatni az iratkezelőhöz. 

- A névre szóló küldeményt a címzett távolléte esetén az vezető vagy helyettese felbonthatja, ha 

a küldemény külseje alapján megállapítható, hogy hivatalos iratot tartalmaz. 

- A küldeményt felbontó dolgozónak egyeztetnie kell a borítékon és a benne levő iratokon lévő 

iktatószámokat, továbbá az iraton feltüntetett és a ténylegesen beérkezett mellékletek számát. Az 

eltéréseket az iratra rá kell vezetni, és erről a küldemény feladóját haladéktalanul értesíteni kell. 

- Amennyiben a küldeményhez pénz, illetékbélyeg, válaszbélyeg van mellékelve, ezt az iratra 

fel kell jegyezni. 

- A küldemény téves felbontása esetén a borítékot ismét le kell ragasztani. A küldeményt 

felbontó dolgozónak a borítékra rá kell vezetnie a téves felbontás tényét, s azt dátummal és 

aláírással kell ellátnia. A tévesen felbontott küldeményt haladéktalanul továbbítani kell a 

címzetthez. 

- Ha a feladó neve és címe csak a borítékról állapítható meg; továbbá ha a küldemény névtelen 

levél; illetve ha a feladás időpontjához jogkövetkezmény fűződik (fellebbezés, bírósági idézés, 

jelentkezés, pályázat, felülbírálati kérelem, törvényességi kérelem stb.), a borítékot az irathoz 

csatolni kell, és ezt az iraton a mellékletek feltüntetése mellett jelezni kell. 

- Sürgősség kezelése: A gyors elintézést igénylő („azonnal”, „sürgős” jelzésű) küldeményt 

azonnal továbbítani kell az igazgatóhoz, vagy az igazgatóhelyetteshez. 

- Elektronikus úton, e-mailen érkező információt, levelet, utasítást beérkező levélként kell 

kezelni. 

 

4. Az iratokkal kapcsolatos ügyintézés 
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Az ügyintézés határideje: 

- A gyermekekkel, tanulókkal kapcsolatos ügyeket az ügy elintézéséért felelős alkalmazott 

köteles haladéktalanul, de legkésőbb a megérkezését követő naptól számított harminc napon 

belül elintézni. 

- A nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben az elintézési határidő 

harminc nap. 

- Ha az ügy elintézésére az óvodaszék, a szülői szervezet, vagy más társadalmi szervezet 

jogosult, döntését legkésőbb a megérkezését követő naptól számított harmincadik napot követő 

első ülésén köteles meghozni. 

 

5. Kiadványozás 

 

A kiadvány az óvodai ügyintézés során belső vagy külső ügyfél, szervezet, intézmény stb. számára 

készült hivatalos irat. 

- Az ügyintézőnek az ügyintézés során el kell készítenie a kiadványt. 

- Hivatalos irat az óvodában csak kiadványozási joggal rendelkező vezető dolgozó engedélyével 

készülhet. Az intézményben kiadványozási (és egyben aláírási) joggal az alábbi vezető 

beosztású dolgozók rendelkeznek: 

- vezető: minden irat esetében; 

- általános helyettes:  

- minden irat esetében az vezető távolléte esetén; 

- önállóan is a gyermekekkel és az óvoda működésével kapcsolatos iratok esetében. 

- A kiadványozó külön engedélye alapján a kiadványozó aláírása nélkül is készülhet irat. Ilyen 

esetben az iraton a kiadványozó neve után „s.k.” jelzést kell tenni, és az iratra „A kiadvány 

hiteles” záradékot rá kell írni, majd az ügyintézőnek ezt aláírásával hitelesítenie kell. 

- Az iratok eredeti példányát az aláírás mellett el kell látni az iskola körbélyegzőjének 

lenyomatával is. 
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6. Az iskola hivatalos iratainak (kiadványainak) tartalmi és formai követelményei 

 

- A kiadvány bal felső részén: az iskola logója, megnevezése, címe, telefonszáma, e-mail címe. 

- A kiadvány jobb felső részén: 

- az ügy iktatószáma; 

- az ügyintéző neve; 

- az ügy tárgya; 

- a hivatkozási szám vagy jelzés; a mellékletek darabszáma. 

- A kiadvány címzettje 

- A kiadvány szövegrésze (határozat esetében a rendelkező rész és az indoklás is) 

- Keltezés 

- Aláírás 

- Az aláíró neve, hivatali beosztása 

- Eredeti iraton az iskola körbélyegzőjének lenyomata 

- Az „s.k.” jelzés esetén a hitelesítés 

 

7. A kiadványok továbbítása 

 

- A kiadványokhoz a borítékokat az óvodatitkár készíti el. A borítékon a postai előírásoknak 

megfelelő címzéssel együtt fel kell tüntetni a kiadvány iktatószámát is. 

- A kiadványok elküldésének módjára, ha az nem közönséges levélként történik, az ügyintézőnek 

kell utasítást adnia. 

- A küldemények haladéktalan továbbításáért az óvodatitkár a felelős. 

- A küldemény továbbítása történhet postai úton, kézbesítővel vagy elektronikus úton. A 

továbbítás az igazgató által hitelesített kézbesítő könyv felhasználásával történik, vagy 

elektronikus úton elektronikus aláírással ellátva. 

 

8. Az iktatás 

 

- Az óvoda iktatási rendszere évente újrakezdődő sorszámos rendszer, melyet az óvoda vezetője 

által hitelesített iktatókönyvbe kell rögzíteni. 

- Az iktatás az iratok beérkezésének, illetve keletkezésének sorrendjében történik a beérkezés 

napján. 

- A küldeményeket felbontó vezető, illetve a névre szóló hivatalos küldemény címzettje köteles a 

hivatalos ügyiratot az igazgatónak, hiányzása esetén a helyettesnek iktatás céljából bemutatni. 
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- Iktatni kell: az óvodába érkezett és azon belül keletkezett iratokat. 

- Nem kell iktatni: meghívókat, közlönyöket, sajtótermékeket, reklámcélú kiadványokat, valamint 

olyan iratokat, amelyről a vonatkozó rendelkezések értelmében külön nyilvántartást kell vezetni 

(pl. könyvelési bizonylatok, számlák). 

- A beérkezett iratokon és az iktatókönyvben fel kell tüntetni: 

- az érkezés napját, 

- az iktatószámot, 

- az irat mellékleteinek számát, 

- és az irattári tételszámot. 

- Az irathoz az iktatást követően csatolni kell az irat előzményeit. 

- Az iktatott iratokat az ügy elintézőjének a nevelési-oktatási intézményen belüli 

rendelkezések szerint kell átadni. 

- Az iratnak tartalmaznia kell a nevelési-oktatási intézmény nevét, székhelyét, az 

iktatószámot, az ügy elintézőjének megnevezését, az ügyintézés helyét és idejét, az irat 

aláírójának nevét, beosztását és a nevelési-oktatási intézmény körbélyegzőjének 

lenyomatát. 

- Ha az ügy jellege megengedi, az ügyiratban foglaltak távbeszélőn, illetőleg a jelenlévő 

érdekelt személyes tájékoztatásával is elintézhetők. Távbeszélőn vagy személyes 

tájékoztatás keretében történő ügyintézés esetén az iratra rá kell vezetni a tájékoztatás 

lényegét, az elintézés határidejét és az ügyintéző aláírását. 

- A határozatot meg kell indokolni. A határozatnak tartalmaznia kell a döntés alapjául 

szolgáló jogszabály megjelölését, illetőleg, ha a döntés mérlegelés alapján történt, az 

erre történő utalást, valamint az eljárást megindító kérelem benyújtására történő 

figyelmeztetést. 

- Az iratokat úgy kell kézbesíteni, hogy annak megtörténte, továbbá az irat átvételének a 

napja megállapítható legyen. 
 

- Az iktatókönyv több éven keresztül használható. Az iktatás sorszáma azonban naptári évenként 

újra kezdődik. Az év utolsó munkanapján az iktatókönyvet a felhasznált utolsó sorszámot 

követően aláhúzással, az utolsó iktatás sorszámának feltüntetésével, a körbélyegző lenyomatával 

és az igazgató aláírásával le kell zárni. 

- Az iktatókönyvben oldalt, iktatószámot üresen hagyni nem szabad. 

- Téves iktatás (vagy üresen hagyott iktatószám) esetén a téves bejegyzést érvényteleníteni kell. 

Érvénytelenített iktatószámot újból kiadni nem szabad. 

- Az iktatókönyvben a téves bejegyzéseket át kell húzni, hogy az eredeti szöveg is olvasható 

maradjon, és fölé kell írni a helyes adatot. 

- Az iktatókönyv egy-egy sorszámára csak egy ügyet szabad iktatni. 

- Ha egy ügyben több éven át keletkeznek iratok, az új évben mindig új sorszámon kell kezdeni az 

iratok nyilvántartását, az előző években iktatott anyagot pedig csatolni kell az új iktatószámhoz. 

- Az igazgató engedélye alapján gyűjtőszámon lehet iktatni az azonos tárgykörű, az év folyamán 

többször előforduló ügyeket. 
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- Ha az iratok száma egy naptári évben meghaladja a százat, évenként név- és tárgymutatót kell 

vezetni. A név- és tárgymutatóban az ügyeket a lényegüket kifejező egy, vagy több címszó – 

név, tárgy, hely, intézmény – alapján kell nyilvántartani. 

 

 

 

9. Az irattárazás rendje  

 

- Az elintézett iratokat irattárba kell helyezni. 

- Az irattári őrzés idejét az irattári terv határozza meg. Az irattári őrzés idejét az irat végleges 

irattárba helyezésének évétől kell számítni. 

- Az irattárba csak olyan iratot szabad elhelyezni, amelynek kiadványai továbbításra kerültek a 

címzetthez, és határidős kezelést már nem igényelnek. Ettől eltérni csak az igazgató 

engedélyével lehet. 

- Az irattárba helyezést az iktatókönyv megfelelő rovatában fel kell tüntetni. 

- Az óvoda három évnél nem régebbi iratait a kézi irattárban kell kezelni. A kézi irattárban az 

iratokat évek, ezen belül pedig az iktatószámok sorrendjében kell őrizni. A kézi irattár helye az 

óvoda helyettesi és óvodatitkári irodája. 

- Három év elteltével az ügyiratokat az irattárban az irattári terv tételszámai szerint történő 

csoportosításban, ezen belül a sorszámok, illetve az alapszámok növekvő sorrendjében kell 

elhelyezni. 

- Az irattárban elhelyezett iratokat hivatalos használatra az ügyintézőnek legfeljebb 30 napra, az 

irattári kölcsönzési füzetbe bejegyezve, és elismervény ellenében lehet átadni. Az elismervényt 

az irattárban az irat helyére kell tenni. 

- Az irattárban kezelt iratról másolat kiadását csak az iskola kiadványozási joggal felruházott 

vezető beosztású dolgozója engedélyezheti. 

 

10. Az iratok selejtezése, levéltári átadása 

 

- Az irattárban őrzött iratokat legalább ötévenként felül kell vizsgálni, és ki kell 

választani azokat, amelyeknek az őrzési ideje az irattári tervben foglaltak szerint lejárt. 

Az iratok selejtezését a nevelési-oktatási intézmény vezetője rendeli el és ellenőrzi. A 

tervezett iratselejtezést harminc nappal előbb be kell jelenteni az illetékes levéltárnak. 
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- A selejtezésre szánt iratokról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia 

kell a selejtezett irattári tételeket, az irattárba helyezés évét és az irat mennyiségét. A 

selejtezési jegyzőkönyv kettő példányát meg kell küldeni az illetékes levéltárnak. A 

selejtezett iratokat megsemmisíteni, hasznosítani csak a levéltárnak - a visszaküldött 

selejtezési jegyzőkönyvre vezetett - hozzájárulása alapján lehet. 

- Ha a nevelési-oktatási intézmény jogutódlással szűnik meg, az el nem intézett, 

folyamatban lévő ügyek iratait, továbbá az irattárat a jogutód veszi át. Az el nem 

intézett, folyamatban lévő ügyeket a jogutód iktatókönyvébe be kell vezetni. Az irattár 

átvételéről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek egy példányát meg kell küldeni az 

illetékes levéltárnak. 
- Az iratselejtezés alkalmával 3 példányban selejtezési jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek 

tartalmaznia kell az alábbiakat: 

- hol és mikor készült a jegyzőkönyv; 

- mely évfolyam anyagát érinti a selejtezés; 

- mely tételek kerültek selejtezésre, illetőleg a tételekből mely iratok lettek visszatartva; 

- milyen mennyiségű (kg.) irat került kiselejtezésre; 

- kik végezték és kik ellenőrizték a selejtezést. 

- Ha a nevelési-oktatási intézmény jogutód nélkül szűnik meg, a nevelési-oktatási 

intézmény vezetője a fenntartó intézkedésének megfelelően gondoskodik a fent 

felsorolt feladatok ellátásáról. A jogutód nélkül megszűnő intézmény irattárában 

elhelyezett iratainak jegyzékét - az iratok elhelyezésével kapcsolatos intézkedésről 

szóló tájékoztatást - a nevelési-oktatási intézmény vezetője megküldi az illetékes 

levéltárnak. 
 

11. Az óvodai bélyegzők 

 

- Az óvoda hivatalos bélyegzőinek készítésére, használatára a vezető adhat engedélyt. 

- A tönkrement, elavult bélyegzőt az vezető ellenőrzése mellett meg kell semmisíteni. A 

megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell felvenni. 

- A hivatalos bélyegző elvesztése esetén jegyzőkönyvet kell készíteni, és az elvesztést a 

vezetőnek közleményben közzé kell tennie. 

- Az óvoda bélyegzőiről nyilvántartást kell vezetni. A bélyegzők nyilvántartásának a 

következőket kell tartalmaznia: 

- a bélyegző sorszámát; 

- a bélyegző lenyomatát; 
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- a bélyegző használatára jogosult személy nevét, beosztását; 

- a bélyegző őrzéséért felelős személy nevét; 

- a bélyegző átvételének keltét és az átvételt igazoló aláírást; 

- a „Megjegyzés” rovatot a változások (visszaadás, elvesztés, megsemmisítés) 

feltüntetésére. 

- A bélyegzők nyilvántartásáért az iskolatitkár a felelős, a nyilvántartást is ő vezeti. 

 

 

 

 

12.  Felvilágosítás hivatalos ügyekben, adatszolgáltatás 

 

- Az óvoda ügyeivel kapcsolatos bármilyen érdemi felvilágosítást csak az óvoda vezetője vagy 

az általa kijelölt dolgozó adhat. 

- Hivatalos szervek részére információkat, adatokat csak írásos megkeresés alapján lehet kiadni, 

rendelkezésre bocsátani. 

- A személyesen benyújtott iratok átvételét – kérelemre - igazolni kell, az igazolásul felhasznált 

másolat lebélyegzésével aláírásával. Az irat és annak másolatának egyezőségéről az igazolás 

előtt gondosan meg kell győződni. 

- Ha az ügyet telefonon vagy személyes tájékoztatással lehet intézni, akkor annak lényegét, az 

elintézés határidejét az ügyiratra rá kell vezetni. 

- Az óvodai ügyek intézésekor, illetve azokról való felvilágosítás során ügyelni kell arra, hogy a 

személyiségi jogok, valamint az adatvédelmi törvény rendelkezései ne sérüljenek. 

 

13. A tanügyi nyilvántartások 

a.) A beírási napló, a felvételi és mulasztási napló 

- Az óvodába felvett gyermekek nyilvántartására felvételi és mulasztási naplót kell 

vezetni, melyet gyermekcsoportonként az óvodapedagógusok vezetnek. 

- A gyermeket, a tanulót akkor lehet a felvételi és mulasztási naplóból, illetve a beírási 

naplóból törölni, ha az óvodai elhelyezés, ill. a tanulói jogviszony megszűnt. A 

törlést a megfelelő záradék bejegyzésével kell végrehajtani. 
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- Ha az óvoda, az iskola beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, 

illetve sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló nevelését, oktatását is ellátja, a 

felvételi naplóban, illetve a beírási naplóban fel kell tüntetni a szakvéleményt kiállító 

nevelési tanácsadó, a szakértői és rehabilitációs bizottság nevét, címét, a 

szakvélemény számát és kiállításának keltét, a felülvizsgálat időpontját. 

- Az óvoda, az iskola az előző pontban meghatározott adatok alapján minden év június 

30-áig megküldi az illetékes nevelési tanácsadó, illetve szakértői és rehabilitációs 

bizottság részére azon gyermekek, tanulók nevét - a nevelési tanácsadó, illetve a 

szakértői és rehabilitációs bizottsági szakvélemény számával együtt -, akiknek a 

felülvizsgálata a következő tanévben esedékes. 
 

b.) A foglalkozási napló  

- Az óvodai, a tanórai, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokról a nevelő munkát végző, illetve 

a foglalkozást tartó pedagógus foglalkozási naplót (csoportnaplót, osztálynaplót, sportnaplót 

stb.) vezet. A foglalkozási naplót az óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás nyelvén kell 

vezetni. 

 

 

f.) Jegyzőkönyv 

- Jegyzőkönyvet kell készíteni, ha jogszabály előírja, továbbá ha a nevelési-oktatási intézmény 

nevelőtestülete, szakmai munkaközössége a nevelési-oktatási intézmény működésére, a 

gyermekekre, a tanulókra vagy a nevelő-oktató munkára vonatkozó kérdésben határoz (dönt, 

véleményez, javaslatot tesz), illetőleg, ha a jegyzőkönyv készítését rendkívüli esemény 

indokolja, s elkészítését a nevelési-oktatási intézmény vezetője elrendelte. A jegyzőkönyvnek 

tartalmaznia kell elkészítésének helyét, idejét, a jelenlévők felsorolását, az ügy megjelölését, 

az ügyre vonatkozó lényeges megállapításokat, így különösen az elhangzott nyilatkozatokat, a 

hozott döntéseket, továbbá a jegyzőkönyv készítőjének az aláírását. A jegyzőkönyvet a 

jegyzőkönyv készítője, továbbá az eljárás során végig jelen lévő alkalmazott írja alá. 

 

A tanügyi nyilvántartások vezetése 

- A pedagógus csak a nevelő-oktató munkával összefüggő feladatokhoz 

nélkülözhetetlen ügyviteli tevékenységet köteles elvégezni. 

- A hibás bejegyzéseket a tanügyi nyilvántartásokban áthúzással kell érvényteleníteni, 

oly módon, hogy az olvasható maradjon, és a hibás bejegyzést helyesbíteni kell. A 

javítást aláírással, keltezéssel és az iskola körbélyegzőjének lenyomatával kell 

hitelesíteni. 

- Névváltozás esetén - a volt tanuló kérelmére, az engedélyező okirat alapján - a 

megváltozott nevet a törzslapra be kell jegyezni, és az eredeti iskolai bizonyítványról 

- beleértve az érettségi vizsgáról és a szakmai vizsgáról kiállított bizonyítványt is - 

bizonyítvány-másodlatot kell kiadni. Az eredeti bizonyítványt meg kell semmisíteni 

vagy - ha tulajdonosa kéri - az „ÉRVÉNYTELEN” felirattal, vagy iratlyukasztóval 

történő kilyukasztással érvénytelenítni kell és vissza kell adni a tulajdonosának. 
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                                    AZ INTÉZMÉNY IRATTÁRI TERVE 

[A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. számú melléklete szerint] 

 
 

Irattári  

tétel-

szám 

 

Ügykör megnevezése 

 

Őrzési idő (év) 

Vezetési, igazgatási és személyi ügyek 

1.  Intézménylétesítés, -átszervezés, -fejlesztés Nem selejtezhető 

2.  Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyzőkönyvek Nem selejtezhető 

3.  Személyzeti, bér- és munkaügy 50 

4.  Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem, baleseti 

jegyzőkönyvek 

10 

5.  Fenntartói irányítás 10 

6.  Szakmai ellenőrzés 10 

7.  Megállapodások, bírósági, államigazgatási ügyek 10 

8.  Belső szabályzatok 10 

9.  Polgári védelem 10 

10.  Munkatervek, jelentések, statisztikák 5 

11.  Panaszügyek 5 

Nevelési-oktatási ügyek 

12.  Nevelési-oktatási kísérletek, újítások 10 

13.  Törzslapok, póttörzslapok, beírási naplók Nem selejtezhető 

14.  Felvétel, átvétel 20 

15.  Tanulói fegyelmi és kártérítési ügyek 5 

16.  Naplók 5 

17.  Diákönkormányzat szervezése, működése 5 
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18.  Pedagógiai szakszolgálat 5 

19.  Szülői munkaközösség, iskolaszék szervezése, 

működése 

5 

20.  Szaktanácsadói, szakértői vélemények, javaslatok és 

ajánlások 

5 

21.  Gyakorlati képzés szervezése 5 

22.  Vizsgajegyzőkönyvek 5 

23.  Tantárgyfelosztás 5 

24.  Gyermek- és ifjúságvédelem 3 

25.  Tanulók dolgozatai, témazárói, vizsgadolgozatai 1 

26.  Az érettségi vizsga, szakmai vizsga dolgozataira 

vonatkozó őrzési idő 

1 

Gazdasági ügyek 

27.  Ingatlan-nyilvántartás, -kezelés, -fenntartás, 

épülettervrajzok, helyszínrajzok, használatbavételi 

engedélyek 

Határidő nélküli 

28.   Társadalombiztosítás 50 

29.   Leltár, állóeszköz-nyilvántartás, vagyonnyilvántartás, 

selejtezés 

10 

30.   Éves költségvetés, költségvetési beszámolók, 

könyvelési bizonylatok 

5 

31.   A tanműhely üzemeltetése 5 

32.  A gyermekek, tanulók ellátása, juttatásai, térítési díjak 5 

 

Záradék: 

 

- A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi alkalmazottjára. 

 

- Jelen szabályzat 2013. március 08-án készült szabályzat, kiegészítve a törvény által előírtakkal 2013. 

április 1. napjával lép hatályba. 
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Medgyesegyháza, 2013.március 8. 

 

                                                                 P. H. 

 
                                                                    …………………………………………… 

 Varga Jánosné 

intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

52/2013. (III. 26.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Medgyesegyházi 

Varázserdő Óvoda Házirendjét a határozat mellékletét képező tartalommal. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

   Varga Jánosné intézményvezető 

Határidő: azonnal  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 137 

ÓVODAI HÁZIREND 

 
                A nevelőtestület közreműködésével készítette: 

 

 

 

 

 

                                        

  

                                                                        ………………………… 

                                                                              Varga Jánosné 

                                                                             intézményvezető 

 

 

 

 

Medgyesegyháza  

2013. 

 

 

                ÓVODAI HÁZIREND 

 

 
1. Bevezető 

 

1.1.A házirend célja 

 

                 A különböző szabályokban megfogalmazott jogok, kötelességek érvényesülésének  

                 helyi gyakorlata, az intézmény saját működésének belső szabályzója. 

 

1.2.A házirend hatálya 
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  A házirend kiterjed az óvodába járó gyermekre, a gyermek szüleire, az óvoda     

dolgozóira, az intézménybe látogató személyekre az intézmény területén, valamint az 

intézmény által szervezett külső rendezvényekre.  

 

1.3.Az óvoda törvényben meghatározott feladatai  

 

Az óvoda a gyermekek hároméves korától a tankötelezettség eléréséig nevelő 

intézmény. A gyermekek nevelése a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 

keretében folyik. 

Az alapító okiratban foglaltak szerint. 

 

2. Általános tudnivalók  

 

2.1.Általános információk 

 

Az óvoda adatai:                     Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda 

                                                5666 Medgyesegyháza Hősök u.2.  

                                               Tel:68/440-865 

                                               E-mail:varazserdoovi@gmail.com 

 

Vezető óvónő:                       Varga Jánosné 

 

Vezető helyettes:                   Pallagi Sándorné 

 

Gyermekvédelmi felelős:      Takács Ferencné 

 

Fejlesztőpedagógus:              Papné Réti Erzsébet 

 

Logopédus:                            Nagy Antalné 

 

Gyermekorvos:                      Dr. Hargel Ahmad 

 

Védőnők:                              Botyánszki Anita 

                                             Pappné Kővári Ágnes 

 
2.2.Az óvoda munkarendje 

 

 
3. Gyermek az óvodában 

 
3.1.A gyermek jogai 

 

- Biztonságos, egészséges környezetben neveljék! 

- Személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák! 

- Napirendjét életkorának megfelelően alakítsák ki! 

- Képességeinek, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön! 

tel:68/440-865
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- Állapotának, adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban, különleges 

gondozásban, rehabilitációs ellátásban részesüljön! 

- Családja anyagi helyzetétől függően ingyenes étkezésben részesüljön! 

          

3.2.A gyermek kötelességei 

       

- Tartsa tiszteletben mások emberi méltóságát és jogait! 

- Életkorának és fejlettségének megfelelően vegyen részt környezete és az általa 

használt játékok, eszközök rendben tartásában! 

- Nem veszélyeztetheti saját és társai testi épségét. Nem korlátozhatja viselkedésével a 

többiek fejlődéshez való jogát! 

- Az óvodai eszközöket rendeltetésszerűen használja, és azokra vigyázzon! 

 

3.3.Az óvodai felvétel, átvétel rendje 

 

- Az óvodába a gyermek előjegyzés / beiratkozás alapján kerül.  A gyermek 

előjegyzése minden év áprilisában történik, az elhelyezett hirdetményekben 

feltüntetett időpontban. 

- Az óvodai felvétel folyamatos. Az újonnan felvett gyermek, szeptember 1-től 

kezdhet óvodába járni, amikor betöltötte a harmadik életévét. Az óvodalátogatás 

megkezdéséhez orvosi igazolás szükséges. 

- Az óvoda köteles felvenni a nevelési év kezdetétől azt a felvételi körzetben lakó 

gyermeket, aki a tárgyévben betölti ötödik életévét, vagy aki gyámügyi védelem 

alatt áll.  

- Felvehető az a 2 és fél éves gyermek, aki a felvételt követően 6 hónapon belül 

betölti a 3. életévét és az óvoda körzetében lakik, abban az esetben, ha az óvoda 

rendelkezik szabad férőhellyel, és a gyermek szobatiszta. 

 

3.4.A gyermek érkezésének, távozásának rendje  

 

- Kérjük, hogy a gyermek legkésőbb ½ 9-ig érkezzenek be a csoportba. Az óvodában 

a gyermek reggel 9 órakor 

kap tízórait. A korán érkező gyermeket reggelizés nélkül ne engedjék el otthonról.  

- Aki 7:30 előtt érkezik, hozhat reggelit, maradékot nem tárolunk, folyadékot nem 

hozhat. 

- Születésnapokra, névnapokra otthonról hozott süteményekből, tortákból ételmintát 

rakunk el, Medgyesbodzáson hűtést nem igénylő süteményeket tudunk fogadni. 

- A szülő köteles gyermekét bekísérni az óvodába, és személyesen átadni az 

óvodapedagógusnak. 

- Az óvodát csak az átadás pillanatától terheli felelősség.  

- A később érkező gyermek úgy kapcsolódjon be a csoport életébe,- a többi gyermek 

érdekében- hogy az adott tevékenységet, foglalkozást se a szülő, se a gyermek ne 

zavarja meg.  

- Az ebéd utáni távozásra 12:35 és 13:00 óra között van lehetőség, a többség 

nyugalmának megzavarása érdekében. 

- A délutáni távozás kezdő időpontja lehetőleg 15:15-nél előbb ne legyen, előzetes 

megbeszélés alapján, természetesen igen. 
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- Az óvodából való távozás kívánatos módja: a gyermek játékát tegye a helyére, majd 

köszönjön el társaitól, óvodapedagógusától. Ne várakoztassa meg szüleit, ne 

szaladgáljon vissza a csoportba.  

Az óvodapedagógus teljes figyelmére szükség van, hogy a még ott lévő 

gyermekeket maradéktalanul elláthassa. 

- A gyermeket az óvodából a szülők, illetve az általuk írásban meghatalmazott 

személy viheti el.  

- A szülők válása esetén mind a két szülő jogosult hozni, illetve elvinni a gyermeket 

az óvodából. 

Vegyék figyelembe, hogy : 

   -számunkra a bírósági döntés az iránymutató, egyéni kívánságokat nem áll 

módunkban teljesíteni, 

  - az óvoda nem láthatási és kapcsolattartási terület. 

        -   Amennyiben valamelyik gyermek szülője 17 óráig nem      

érkezik meg, az ügyeletes óvónő megpróbál kapcsolatba lépni a szülővel. Ha nem 

sikerül, félórai várakozás után értesíti az óvoda vezetőjét, illetve a Gyermekjóléti 

Szolgálatot. Amennyiben a Gyermekjóléti Szolgálatot nem sikerül értesíteni, a 

gyermek a délutános dajka néni címén lesz megtalálható, amit kifüggesztünk. 

- A gyermek elvitelekor minden esetben szólni kell, az óvodapedagógusnak. 

 

3.5.A távolmaradásra vonatkozó szabályok 

    

- A gyermek távolmaradásának okát a szülőnek be kell jelentenie, és azt igazolnia 

kell.  

Igazoltnak tekinthető a hiányzás, ha: 

     -betegség után orvosi igazolást kapunk, 

     -az egészséges gyermek hiányzását az óvodapedagógus és az óvodavezető 

engedélyezte írásban. 

        -   Az egy hónapot meghaladó hiányzás esetében a szülőnek. 

kérnie kell az óvodavezetőt, hogy engedélyezze a távolmaradást, gyermeke 

férőhelyét tartsa fent. 

 

 

- Indokolatlan hiányzás esetén a létszámból törölnünk kell a gyermeket.(10 nap 

igazolatlan hiányzás, kétszeri felszólítás után, amennyiben még nem 5 éves a 

gyermek) 

- Óvodába járási kötelezettség: az 5. életévét  betöltött gyermek óvodaköteles. 

Számukra legalább napi 4 órában kötelező részt venni az óvodai foglalkozásokon. 

Hét napnál hosszabb  
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53/2013. (III. 26.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Medgyesegyházi 

Varázserdő Óvoda 5 évre szóló továbbképzési tervét a határozat mellékletét képező 

tartalommal. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

             Varga Jánosné intézményvezető 

Határidő: azonnal  
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      Továbbképzési program 5 évre 2013-tól 2018-ig 

 

A továbbképzési program a következők figyelembe vételével lett tervezve. 

A továbbképzési terv elkészítésénél előnyben kell részesíteni azt: 

a.) Akinek a 7 évenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra 

b.) Akinek a 7 évenkénti továbbképzésben való részvételét a munkáltató elrendelte 

c.) Aki a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkezik 

 

Az elkövetkező 5 évben nincs olyan pedagógus, akinek a 7 évenkénti továbbképzési 

kötelezettsége lejár. A továbbképzés tervezése folyamatos. 

 

A következő 5 évben a következő pedagógusok számára terveztük a továbbképzés teljesítését.  

- Balázs Tiborné 

- Oravecz Gábor 

- Takács Ferencné 

- Varga Vincéné 

Amennyiben lehetőség van rá, a tevékenységközpontú óvodai neveléssel kapcsolatos 

továbbképzések a javasoltak. 

 

A 2012/2013-as tanévben Forrásné Varga Judit továbbképzése tervezett. A kötelezettsége 

2015 szeptemberétől indulna. A munkáltató javaslatára 160 óra TSMT továbbképzés 

elvégzése szükséges.  

 

Indoklás:  

- 2012 március 1-től Nagy Orsolya óvónő munkaviszonya megszűnt, ezért az általa 

végzett SZIT terápia nem ellátott. Az intézmény számára ez kötelezően ellátandó 

feladat, ezért szükséges egy újabb kolléganő mielőbbi beiskolázása.  

-  Forrásné Varga Judit 2009-ben végezte el a Szenzomotoros szemléletű állapot és 

mozgás vizsgálat című továbbképzést. Ez alapja a továbbképzés ilyen irányú  

folytatásának, mert 5 éven belül a végzettség elévül. 
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A szakvizsgára vonatkozó alprogramot nem terveztünk, mert a következő 5 évben nem kíván 

szakvizsgát tenni egy óvodapedagógus sem. 

 

A központi költségvetésből a továbbképzések nem támogatottak, ezért az éves költségvetésből 

és a dolgozók önrészéből szeretnénk megoldani.  

 

A helyettesítésre vonatkozó tervezést az évenkénti beiskolázási terv tartalmazza, mert 

konkrétan csak az adott évben tervezhető. 

 

2012/2013-as tanévben Forrásné Varga Judit tandíja 220.000 Ft. Az intézmény 

költségvetésébe 148.200 Ft van tervezve SZIT terápiára, ennek összegét szeretnénk 

átcsoportosítással a továbbképzés tandíjára fordítani.  

 

 

Medgyesegyháza, 2013. március 12. 

 

 

                                                                                                     Varga Jánosné 

                                                                                                     intézmény vezető 
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Beiskolázási terv 

2013. szeptember 01.-től - 2014. augusztus 31.-ig 

 

A beiskolázási terv alapja:   277/1997. /XII.22./ kormányrendelet 

      Középtávú /5 éves/ továbbképzési program 

 

A továbbképzési program a következők figyelembe vételével lett tervezve. 

A továbbképzési terv elkészítésénél előnyben kell részesíteni azt: 

d.) Akinek a 7 évenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra 

e.) Akinek a 7 évenkénti továbbképzésben való részvételét a munkáltató elrendelte 

f.) Aki a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkezik 

 

Az elkövetkező 5 évben nincs olyan pedagógus, akinek a 7 évenkénti továbbképzési 

kötelezettsége lejár. A továbbképzés tervezése folyamatos. 

 

A következő 5 évben a következő pedagógusok számára terveztük a továbbképzés teljesítését.  

- Balázs Tiborné 

- Oravecz Gábor 

- Takács Ferencné 

- Varga Vincéné 
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Amennyiben lehetőség van rá, a tevékenységközpontú óvodai neveléssel kapcsolatos 

továbbképzések a javasoltak. 

 

A 2012/2013-as tanévben Forrásné Varga Judit továbbképzése tervezett. A kötelezettsége 

2015 szeptemberétől indulna. A munkáltató javaslatára 160 óra TSMT továbbképzés 

elvégzése szükséges.  

 

Indoklás:  

- 2012 március 1-től Nagy Orsolya óvónő munkaviszonya megszűnt, ezért az általa 

végzett SZIT terápia nem ellátott. Az intézmény számára ez kötelezően ellátandó 

feladat, ezért szükséges egy újabb kolléganő mielőbbi beiskolázása.  

-  Forrásné Varga Judit 2009-ben végezte el a Szenzomotoros szemléletű állapot és 

mozgás vizsgálat című továbbképzést. Ez alapja a továbbképzés ilyen irányú  

folytatásának, mert 5 éven belül a végzettség elévül. 

 

Medgyesegyháza, 2013. március 12. 
 

 

                                                                                …………………………………….. 

  

                                                                                   Intézményvezető    
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Továbbképzésre vonatkozó finanszírozási és helyettesítési alprogram 

 

1. A továbbképzés részvételi díjának 50-80%-át biztosítjuk központi költségvetési keretből, vagy 

pályázaton elnyert támogatásból a pályázat feltételei alapján. 

 

2. A helyettesítés formái: 

 

2/1. Lehetőleg helyettesítés nélkül oldjuk meg. 

 

 

2/2. Az óvodai munkarend átszervezésével. 

 

 

2/3. A kötelező óraszám napi egyenlőtlen elosztásával kialakított munkarenddel. 
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2013. szeptember 01. – 2018. augusztus 31. 

 

A továbbképzési program alapja a 277/1997. (XII.22.) Kormány rendelete. 

 

Szakvizsgára vonatkozó alprogram: 

 

1. Szakvizsgára történő felkészítésre intézményünkben, nevelési évenként egy óvodapedagógus 
támogatását biztosítjuk.  
( Növekedhet a szakvizsgára jelentkezők száma, amennyiben finanszírozásuk pályázati 

lehetőség által támogatható.) 

 

2. Előnyt élvez az a jelentkező, aki a szakvizsgára történő felkészülés során kevesebbet van távol 
az óvodai nevelés idejéből. 
 

3. Támogatásnál előnyben részesül az, aki a pedagógiai programmal, az óvodai neveléssel, vagy 
az óvodai élet szervezésével kapcsolatos képzésen vesz részt. 
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4. Az intézményvezetőt a beiskolázási terv összeállításánál a Kormányrendelet által 
meghatározott keretek között mérlegelési jog illeti meg. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakvizsgára vonatkozó finanszírozási és helyettesítési alprogram 

 

1. A szakvizsgára készülő óvodapedagógus helyettesítését, szükség szerint az intézményi 

költségvetésből, pályázati pénzből, továbbképzés finanszírozásból biztosítjuk. 

 

2. Helyettesítés formái: 

           2/1. Az óvodai munkarend átszervezésével. /eseti helyettesítés/ 

 

2/2. A kötelező óraszán napi egyenlőtlen elosztásával kialakított munkarend 

alkalmazásával oldjuk meg.   

 

3. A szakvizsgára felkészülő óvodapedagógusok költségeinek 50%-át továbbképzési alapból 

biztosítjuk. 

 

4. A helyettesítésre fordított összeg emelkedésével csökken a támogatásra fordítható összeg, 

ezért az óvodák zavartalan működése mellett érvényesülnie kell a fent említett elveknek. 

 

5. A hozzájárulás formái: 
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 5/1. A törvény által szabályozott vizsgánként járó 4 nap tanulmányi szabadság 50%-

ának biztosítása, illetve szakdolgozatra és államvizsgára járó 10 nap tanulmányi szabadság 

50%-ának biztosítása. 

 

 5/2. Munkanapokra eső konzultációs napok és vizsganapokon való részvétel 

biztosítása. 

 

 5/3. Tanulmányi szerződés esetében az érintett pedagógus, kötelező óraszámának 

időleges csökkentése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. szeptember 01. – 2018. augusztus 31. 

 

A továbbképzési program alapja a 277/1997. (XII.22.) Kormány rendelete. 

Továbbképzésre vonatkozó alprogram 

 

1. Intézményünkben az alprogram elkészítésekor 11 fő kötelezett továbbképzésre.  
 

2. Évente 5-6 főt szeretnénk 30 órás képzésre beiskolázni, így a hetedik év végére minden 
dolgozó kötelezettségének eleget tud tenni. 
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3. Azokat a képzéseket támogatjuk, amelyek az ismereteknek, készségeknek megújítására, 
bővítésére, fejlesztésére szolgál, és szükséges a nevelő és oktató munka során. 

 

4. Az egyéb továbbképzések köréből támogatandó, a munkaidőn kívüli továbbképzés. 
 

5. A helyettesítést igénylő továbbképzések támogatása függ annak időtartamától, illetve a 
szakvizsgán, kiegészítő alapképzésben résztvevők számától. 

 

6. Előnyben részesítésről a rendeletnek megfelelően a vezető dönt.  

 

 

 

 

 

 

54/2013. (III. 26.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Varázserdő 

Óvodába történő beiratkozás időpontját az alábbiak szerint határozza meg: 

 

2013. április 8-9 (hétfő-kedd) 

8.00 órától 17,00 óráig 

 

Helye: Medgyesegyháza, Varázserdő Óvoda Hősök u. 2. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

              Varga  Jánosné intézményvezető 

Határidő: azonnal  

 

 

55/2013. (III. 26.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete Nagy Attila képviselőt az 

összeférhetetlensége érintettség fennállásának megállapításáról szóló szavazásból kizárja.  

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

Határidő: azonnal 
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56/2013. (III. 26.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete összeférhetetlenség és érintettség 

fennállása miatt kizárja a Medgyesegyházi Nebulókért Alapítványt és a Medgyesegyháza 

Sportegyesületet a 36/2013. (II. 26.) Kt. határozattal a medgyesegyházi civil szervezetek 

támogatására kiírt pályázati eljárásból. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

              Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő: azonnal 

 

57/2013. (III. 26.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetésében a civil 

szervezetek támogatására elkülönített összegből   

 

- a Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak  

 Egyesülete működését       50.000.,- Ft összeggel, 

- a Medgyesegyházi Bűnmegelőző Vagyonvédelmi és  

 Önvédelmi Egyesület működését       165.000,- Ft összeggel, 

- Mozgáskorlátozottakkal Dél-alföldi Regionális 

Egyesület működését        50.000,- Ft összeggel  

támogatja. 

Felkéri a polgármestert az elszámolási kötelezettséget is tartalmazó támogatási szerződések 

aláírására.  

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

             Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

             Krucsai Mariann pénzügyi vezető 

Határidő: azonnal 

 

 

58/2013. (III. 26.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi civil alapból fel nem 

használt 1.635.000,- Ft összeget és a tartalékkeretből 700.000,- Ft-ot átcsoportosít a 

polgármesteri keret előirányzatába.  

Felhatalmazza a polgármestert, hogy ezen összeget civil szervezetek támogatására használja 

fel.  

Megbízza a jegyzőt a szükséges költségvetési rendelet módosítás előkészítésére.  
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Felelős: Ruck Márton polgármester 

              Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

59/2013. (III. 26.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés 

városüzemeltetési szakfeladat terhére 176. 392,- Ft-ot biztosít a térfigyelő kamerarendszer 

jogszerű működése megvalósításának érdekében a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányságon 

kialakítandó Központ létesítéséhez. Valamint 2013. évben 24.000,- Ft-ot biztosít a rendszer 

működtetéséhez.  

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező Medgyesegyháza-

Nagykamarás-Dombegyház települések közötti térfigyelő kamerarendszer működtetéshez 

szükséges fejlesztésre és együttműködésre vonatkozó megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

 

 

MEGÁLLAPODÁS 

 

Mely létrejött Medgyesegyháza Városi Önkormányzat, 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 

1. adószám: 15725211-2-04, képviseli Ruck Márton polgármester. (továbbiakban Gesztor 

Önkormányzat)  

 

Nagykamarás Község Önkormányzat, 5751 Nagykamarás, Kossuth u. 2. képviseli Pelle 

István polgármester. (továbbiakban Nagykamarás Önkormányzat) 

 

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata 5836 Dombegyház, Felszabadulás u. 5. 

Képviseli: Dr. Varga Lajos polgármester (továbbiakban Dombegyház Önkormányzat) 

 

Továbbiakban Önkormányzatok 

 

Előzmények: A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének pályázati keretéből 

Önkormányzatok pályázati forrást nyertek térfigyelő kamerarendszer kialakítására és a hozzá 

tartozó eszközbeszerzése. Mindhárom Önkormányzatnál a kialakítás megkezdődött, a 
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kamerarendszer szerverközpontja mindhárom településen a rendőrőrsön az elzárt, riasztóval 

ellátott helyiségben kerül kialakításra.  

Mindhárom Önkormányzat a jogszerű üzemeltetés érdekében a Mezőkovácsházi 

Rendőrkapitányság épületében a kamerarendszerek folyamatos figyelésére alkalmas 

informatikai eszközök kiépítésére és folyamatos üzemeltetésére kötelezettséget vállal az 

alábbi feltételekkel:  

 

1. A kamerarendszerek által felvett képek folyamatos figyelemmel kísérése alkalmas 

eszközök és a kiépítéshez szükséges költségek a megállapodás mellékletét képező 

árajánlat szerint összesen bruttó 529 172 Ft forrást igényelnek.  

2. Önkormányzatok a költségeket 1/3-1/3-1/3 arányban vállalják finanszírozni.  

3. Felhatalmazzák a Gesztor Önkormányzatot hogy az 1. pontban részletezettek szerint 

vállalkozási szerződést kössön a Medgyes-Security Biztonsági Szolgáltató Kft-vel.  

4. Nagykamarás Önkormányzat és Dombegyház Önkormányzat vállalja, hogy a 

szerződéses összeg 1/3-1/3-ad részét hozzájárulásként legkésőbb 2013. április 30. 

napjáig átutalja a Gesztor Önkormányzat 11733137-15344083 számú számlájára.  

5. Önkormányzatok hozzájárulnak, hogy Gesztor Önkormányzat a kiépített eszközöket 

saját vagyonnyilvántartásában szerepeltesse és ingyenesen használatba adja a 

Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság részére közbiztonsági, bűnmegelőzési, illetve 

bűnüldözési célú felhasználásra.  

6. Önkormányzatok felhatalmazzák a Gesztor Önkormányzatot, hogy üzemeltetési 

karbantartási szerződést kössön a Medgyes Security Biztonsági Szolgáltató Kft.-vel, 

melynek vállalkozási díja negyedévente bruttó 18 000 Ft-ban kerüljön meghatározásra.  

7. Nagykamarás Önkormányzat és Dombegyház Önkormányzat vállalja, hogy az 

üzemeltetéssel, karbantartással kapcsolatos költségek 1/3-1/3 részét továbbszámlázás 

átutalja Gesztor Önkormányzat számlájára.  

8. Önkormányzatok vállalják, hogy az eszközök cseréje esetén, annak költségét a 2. 

pontban foglaltak szerint hozzájárulásként fizetik meg.   

9. Önkormányzatok jelen megállapodást határozatlan időre kötik, bármelyik 

Önkormányzat a megállapodást 3 hónapos felmondási idővel felmondhatja, azonban 

addig felmerült költségeinek megtérítésére, tulajdoni illetőségének kiadására a 

rendszer osztatlanságából eredően nem tarthat igényt.  

10. Önkormányzatok jelen jogügyletből eredő vitás ügyeiket elsősorban békés úton 

kívánják rendezni, peres eljárás esetén a Battonyai Városi Bíróság illetékességét kötik 

ki.  

11. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó 

jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 

 

Felek jelen megállapodást a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat ……./2013. (III.26) Kt., 

Nagykamarás Község Önkormányzat a ……./2013. III…. ). Kt.,  Dombegyház Nagyközség 

Önkormányzata ……../2013. (III.    ) Kt. számú jóváhagyó határozatok alapján, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják.  
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Medgyesegyháza, 2013………….. 

 

        Ruck Márton  

        polgármester 

 

 

Nagykamarás, 2013. 

 

        Pelle István 

        polgármester 

 

Dombegyház, 2013.                  

 

        Dr. Varga Lajos 

        polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60/2013. (III. 26.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia 

Operatív Programon belül meghirdetett „Szennyvízelvezetés és tisztítás” c. konstrukcióra 

(KEOP-1.2.0). A „Medgyesegyháza szennyvízhálózat IV. ütem és szennyvíztisztító telep 

bővítése” című, KEOP-1.2.0/09-11-2012-0021 azonosító számú pályázat összesen 

861.383.027,- Ft összköltségű, az igényelt támogatás nettó 818.313.875,- Ft és ehhez az 

Önkormányzat nettó 43.069.152,- Ft összegű saját forrást kíván biztosítani, a beruházás nettó 

bekerülési költségének 5 %-os mértékében.  

Medgyesegyháza Város Önkormányzata gazdasági, költségvetési helyzetére tekintettel úgy 

határoz, hogy a beruházáshoz szükséges saját erő biztosítása érdekében a projekt támogatási 
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szerződésének hatályba lépését követően pályázatot nyújt be vissza nem térítendő EU Önerő 

Alap támogatására a teljes önerő összegének megigénylésére, annak ütemezése szerint. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önerő-támogatáshoz szükséges 

valamennyi nyilatkozat megtételére, valamint az önerő-pályázat lebonyolításához szükséges 

valamennyi intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

 

61/2013. (III. 26.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a PRIMA-PROTETIKA 

KFT.  ortopédiai járóbeteg szakellátás működtetésére vonatkozó szándékát támogatja. A 

szakrendelés lebonyolításához a Gondozási Központ Laborjának rendelőjét (Medgyesegyháza, 

Luther u. 1. szám) térítésmentesen a Kft. rendelkezésére bocsátja, vállalja az ingatlan 

használatával kapcsolatos rezsi költségeket. Hozzájárul, hogy a Kft. a Medgyesegyháza, 

Luther u. 1. szám alatti ingatlant telephelyként használja. 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

              Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

 

62/2013. (III. 26.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Medgyesegyháza-

Pusztaottlaka-Medgyesbodzás Alapfokú Közoktatási Intézményfenntartó Társulást 2013. 

június 30. napjával közös megegyezéssel meg kívánja szüntetni azzal, hogy a megszüntetést 

követően 2013. július 1. napjától az intézmény fenntartói jogát jogutódlással Medgyesegyháza 

Város Önkormányzata látja el. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézmény átszervezésével kapcsolatos 

véleményeztetési eljárást folytassa le, a szükséges megszüntető dokumentumokat, alapító 

okirat módosításokat, és az óvodai feladatok ellátására vonatkozó szerződéseket az érintett 

önkormányzatokra vonatkozóan a 2013. áprilisi ülésre terjessze elő. 

 

Felelős: Ruck Máron polgármester 

              Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő: értelem szerint 
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63/2013. (III. 26.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szélessávú Informatikai 

Infrastruktúra Kiépítése Beruházási Társulás 2013. április 30. napjával történő megszűnésével 

a Medgyesegyháza tulajdonába kerülő vagyonelemeket, informatikai hálózatot - kábeltévé, 

internet és IP telefon szolgáltatás céljára - a jelenlegi szolgáltatást nyújtó Primcom Kft-vel 

kívánja működtetni 2013. június 30. napjáig. 

Megbízza a polgármestert a szükséges egyeztetések lefolytatásával a hálózatüzemeltetési 

szerződés 2013. áprilisi testületi ülésre történő előkészítésével. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

              Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

64/2013. (III. 26.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szélessávú Informatikai 

Infrastruktúra Kiépítése Beruházási Társulás megszűnésével a Medgyesegyháza város 

tulajdonába kerülő vagyonelemeket, informatikai hálózatot - kábeltévé, internet és IP telefon – 

2013. július 1-től hasznosításra átadja a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft részére. 

Felkéri a polgármestert, hogy a vagyonelemek hasznosításához szükséges döntéseket – 

feladat-ellátási szerződés, alapító okirat módosítása, szükséges eszközbeszerzés stb.- az 

áprilisi képviselő-testületi ülésre készítse elő. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

              Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

 

 

 

65/2013. (III. 26.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel a Schéner Mihály 

Nevelési és Oktatási Központ, mint intézmény megszűnésére és arra, hogy az Önkormányzat 

működteti az oktatási épületeket 2013. január 1-től a Sziltop Nonprofit Kft-vel kötött bérleti 

szerződésben az iskola jogutódjaként, mint bérbeadó a szerződéses jogviszonyba belép. 
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Felhatalmazza a polgármestert a szükséges szerződés módosítások aláírására. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

66/2013. (III. 26.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Farkas Gyula képviselő 

tájékoztatóját, a 3.2.3.-08/2009-0010. „Híd a munka világába” elnevezésű pályázattal 

kapcsolatban elfogadja, és további intézkedést ebben az ügyben nem kíván tenni. 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

67/2013. (IV. 08.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza 

szennyvízcsatornázás IV. ütem kiépítésére 2005. évben elkészített műszaki és 

tervdokumentáció szerzői jogait további felhasználás céljából megvásárolja a jogtulajdonos 

Duplex Építő- és Földmérő Mérnöki Kft-től 4 millió forint + ÁFA összegért. A Képviselő-

testület felhatalmazza a polgármestert a tervező céggel az erről szóló megállapodás 

megkötésére. 

A vételár összegét a Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében a tartalék keretből 

biztosítja.  

Felelős:   Ruck Márton polgármester 

  Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

  Krucsai Mariann gazdasági vezető    

Határidő: értelem szerint 
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68/2013. (IV. 08.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 210.000.-Ft támogatást biztosít a 

Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság részére a kistérség közbiztonságának javítása érdekében 

2 darab „járőr kerékpár” vásárlására, melynek forrása a 2013. évi költségvetés 

városüzemeltetési szakfeladata. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges megállapodás aláírására. 

 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

   Krucsai Mariann pénzügyi vezető 

 

 

69/2013. (IV. 08.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy 

a Gyulai Közüzemi Kft.-ben tulajdonossá kíván válni, és ennek érdekében Gyula Város 

Önkormányzatától 100.000,- Ft értékű üzletrész megszerzését határozza el. 

Az üzletrész vásárlás forrását a 2013. évi költségvetésében tartalék terhére biztosítja. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az üzletrész átruházásról szóló megállapodást aláírja és a 

szükséges intézkedéseket megtegye. 

Felkéri a polgármestert, hogy a Gyulai Közüzemi Kft. alapító okirat módosítását terjessze 

jóváhagyásra a képviselő-testület elé. 

 

Felelős: Ruck Márton  polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

70/2013. (IV. 25.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról 

szóló beszámolót a határozat melléklete* szerint elfogadja. 

 

* A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel. 
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Felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő: azonnal 

 

71/2013. (IV. 25.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza Város 

Sportfejlesztési Koncepcióját a 2013-2017 időszakra vonatkozóan – határozat mellékletét 

képező tartalommal - elfogadja. 

Felelős:  Ruck Márton polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

72/2013. (IV. 25.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a sporttörvény, valamint a város 

sportkoncepciója alapján a sporttal kapcsolatos feladatait az alábbiakban határozza meg: 

a.) gondoskodik a helyi sportfejlesztési koncepció megvalósításáról,  

b.) az a.) pontban foglalt célkitűzésekkel összhangban együttműködik a helyi 

sportszervezetekkel,  

c.) fenntartja és a saját tulajdonú gazdasági társasága (Medgyesegyházai KÉSZ 

Kft) által működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, és ehhez 

működési támogatást biztosít, 

d.) a tulajdonában álló Medgyesegyháza 212 helyrajzi számú sporttelepet a hozzá 

tartozó öltöző épülettel a Medgyesegyházi Sportegyesület részére 

térítésmentesen használatba adja, 

e.) megteremti az iskolai testnevelési és sporttevékenység gyakorlásának 

feltételeit azzal, hogy az intézmény részére az uszoda és sportcsarnok 

ingyenes használatát biztosítja 

f.) a közoktatásról szóló törvényben meghatározottak szerint biztosítja az iskolai 

sportkörök működéséhez szükséges feltételeket az uszoda és sportcsarnok 

ingyenes használatának biztosításával, 

g.) segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e 

körbe tartozó sportrendezvények lebonyolítását, 

h.) segítséget nyújt adottságainak megfelelően a nemzetközi sportkapcsolatok 

szervezésében és lebonyolításában, 

i.) felhatalmazza a polgármestert, hogy a polgármesteri keretben a civil 

szervezetek támogatására elkülönített pénzeszközből a Medgyesegyháza 

Sportegyesület részére anyagi támogatás biztosítására, 
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j.) pályázati lehetőségek esetén a helyi sportinfrastruktúra bővítésé céljából 

pályázatot nyújt be, amelynek önerejét biztosítja, 

k.) a tulajdonát képező Medgyesegyháza belterület 114 helyrajzi számú, a 

természetben a Medgyesegyháza, Hősök u. 4. szám alatt található ingatlant 

használatba adja a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda részére az óvodai 

sportfoglalkozásokra szükséges megfelelő nagyságú udvarterület biztosítása 

érdekében. 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetésében  

 a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. részére  

a.) az uszoda működési költségeinek fedezésére 16.000.000,-Ft működési 

támogatást, 

b.) a Sportcsarnok működési költségeinek fedezésére 5.379.300,-Ft működési 

támogatást biztosít. 

 a polgármesteri keretbe átcsoportosított 1.800.000,-Ft felhasználásával 

kapcsolatban felkéri a polgármestert, hogy ezt az összeget kizárólag sport célokra 

fordítsa. 

 

Felelős:  Ruck Márton polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

73/2013. (IV. 25.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes önkormányzati 

feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 

8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján támogatási igényt nyújt be a rendelet 3. alcíme szerinti, 

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a 

továbbiakban: Kvt.) 3. melléklet 10. pontjának ab) alpontjában (óvodai, iskolai és utánpótlás 

sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás) meghatározott fejlesztési célra, a medgyesegyházi 114 

helyrajzi számú ingatlanon új sportlétesítmény, műfüves pálya létrehozása céljából. 

Az önkormányzat által tervezett beruházás összköltsége 22.168.013,-Ft, az igényelt támogatás 

a beruházási költség 90%-a, 19.951.211,-Ft. 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházás megvalósításához 

szükséges önrész összegét (amely a beruházás 10%-a), 2.216.802,-Ft összeget a támogatás 

elnyerése esetén az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tartalékkeretéből biztosítja.  



 

 177 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a támogatási 

összeg 5%-nak megfelelő összeg erejéig a beruházás során határozott idejű közfoglalkoztatási 

jogviszony keretében közfoglalkoztatottakat alkalmaz. 

  Felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtására, és a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Felelős:  Ruck Márton polgármester 

Határidő: 2013. május 2. 
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74/2013. (IV. 25.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012/2013. tanévben a nyolcadik 

osztályos lányoknak térítésmentesen biztosítja a méhnyak rák elleni védőoltást.  

A szükséges maximum 591 000 Ft forrást a 2013. évi költségvetés városüzemeltetési 

szakfeladatán biztosítja.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

             Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

75/2013. (IV. 25.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-Békési Ivóvízminőség-

javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását – a határozat mellékletét képező 

tartalommal – 2013. június 1.-i hatályba lépéssel elfogadja. 

 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester    

Határidő: értelem szerint 

 

76/2013. (IV. 25.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tag a jogi személyiség 

nélküli Tótkomlós és térsége állati hulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 

megszüntetésével egyetért.  

A Társulás eredményeként létrejött vagyon további működtetését önkormányzati 

tulajdonközösség keretében együttműködési megállapodás alapján Tótkomlós város 

Önkormányzatának gesztorságával kívánja ellátni. 

Javasolja, hogy a társulási tanács hatalmazza fel a gesztor önkormányzatot, hogy a projekt 

működtetését biztosító tulajdonközösség döntéshozatali rendjét, a gesztor önkormányzat 

feladat - és hatáskörét, a tulajdonközösség üzemeltetési és finanszírozási megállapodásait, a 

tulajdonközösség taggyűlése képviseleti és működési rendjét dolgozza ki és terjessze a tag 

önkormányzatok elé. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

77/2013. (IV. 25.) Kt. határozat: 
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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekétkeztetés 
feladatellátásának módját visszamenőleg 2013. január 1. napjától módosítani kívánja. 
A Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft.-től a gyermekétkeztetési feladatot vásárolt 
élelmezésként kívánja igénybe venni. A szolgáltatásért fizetendő díjat a nyersanyagnorma+ 60 
% rezsi költség+ Áfa összegben határozza meg.  
A feladatellátás módosításának megváltoztatása az önkormányzat részére nem jelenthet 
többletköltséget a feladatellátásra 2013. évre tervezett önkormányzati támogatás összegéhez 
képest 
Felhatalmazza a polgármestert és a Medgyesegyházi KÉSZ Kft. ügyvezetőjét a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Felkéri a polgármestert, hogy következő testületi ülésre készítse elő a Kft-vel kötött feladat-
ellátási szerződés módosítást, a költségvetési rendelet módosítást és adjon tájékoztatást a 
visszamenőleges finanszírozás változtatás végrehajtásáról. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 

   Horváth László ügyvezető 

   Krucsai Mariann pü. vezető 

Határidő: értelem szerint 

 

 

78/2013. (IV. 25.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési 

koncepcióját - a határozat mellékletét képező tartalommal – elfogadja. 

Felkéri a polgármestert, hogy a koncepcióban foglaltak és a vonatkozó jogszabályok alapján 

összeállított 2014. évi költségvetési rendelettervezetet – a törvényben meghatározott határidőn 

belül – terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

   Krucsai Mariann pü. vezető 

 

79/2013. (IV. 25.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-20125.5.0/A, 

„Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című pályázati 

konstrukció keretében pályázatot nyújt be. 

1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe, helyrajzi száma: 

Idősek Otthona: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 5., Hrsz.: 198/1 

Polgármesteri Hivatal: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1., Hrsz.: 122/1 

Művelődési ház: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25., Hrsz.: 526/1 

Jókai utcai Iskola: 5666 Medgyesegyháza, Jókai utca 3., Hrsz.: 152 

Idősek Klubja: 5666 Medgyesegyháza, Luther utca 9., Hrsz.: 127 
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Egészségügyi Központ: 5666 Medgyesegyháza, Luther utca 1., Hrsz.: 123 

 

2. A Projekt megnevezése: 

Medgyesegyháza Város intézményeinek energetikai fejlesztése, KEOP-5.5.0/A/12-

2013-0158 

 

3. A pályázati konstrukció száma: 

KEOP-2012-5.5.0/A, Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos 

átalakítása 

 

4. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 

185 766 001 Ft. Bruttó 

5. A tervezett beruházás elismerhető bekerülési költsége:  

185 766 001 Ft. Bruttó 

6. Az önkormányzati saját erő összege: 

27 864 900 Ft. Bruttó 

7. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 

157 901 101 Ft. Bruttó 

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott 

támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét - fejlesztési hitel 

igénybevételével - a 2013-2014. évi költségvetéseiben biztosítja. 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az el nem számolható egyéb 

költségekre 500.000 forintot biztosít a 2013. évi költségvetésében. 

Egyben a képviselő-testület a 4/2013.(I.15.) Kt sz. határozatát visszavonja.  

A képviselő-testület felhatalmazza Ruck Márton polgármestert a pályázat benyújtására. 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

              Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő: Azonnal 

 

80/2013. (IV. 25.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a KÉSZ-en állunk 

Medgyesegyháza! Alapítvány által benyújtásra kerülő LEADER „Egyéb gazdasági és 

közösségi terek felújítása” HVS intézkedés keretében megvalósuló, közösségi tér létrehozása 
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pályázat nyertessége esetén a tulajdonát képező Művelődési Ház 5666 Medgyesegyháza, 

Kossuth tér 25. szám alatti ingatlan aulájának belső átalakításához. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

   Horváth László ügyvezető 
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81/2013. (V. 09.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Schéner Mihály Nevelési 

és Oktatási Központ Általános Iskolájának működtetője tudomásul veszi a KIK, mint 

fenntartó döntését az iskola átszervezésére, illetve Medgyesbodzáson alsó tagozatos 

tagintézmény beindítására vonatkozóan. 

Az önkormányzat a tagintézmény beindításával, működésével és működtetésével 

kapcsolatosan semmiféle többlet kötelezettséget nem vállal.  
 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

82/2013. (V. 09.) Kt. határozat: 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a határozat mellékletét képező Gyulai Közüzemi Kft. alapító okirat módosítását és az 
egységes szerkezetű társasági szerződést aláírja, illetve a cégbírósági bejegyzéshez szükséges 
nyilatkozatokat, intézkedéseket megtegye. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
 

83/2013. (V. 09.) Kt. határozat: 

 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván az Alföldvíz Zrt-ben 
tulajdonossá válni. Az önkormányzat korábbi döntésének megfelelően víziközmű-szolgáltatást 
a Gyulai közüzemi Kft.-vel kötendő jogviszony keretében kívánja igénybe venni. 
 

Határidő: 2013. május 15. 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

84/2013. (V. 09.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 2013. évi szociális 

nyári gyermekétkeztetésre kiírt pályázat benyújtásához. A megvalósítást önerő biztosítása 

nélkül, 100 %-os támogatással vállalja.  
 

Felelős: Ruck Márton polgármester, 

 Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő: a pályázat benyújtására 2012. május 16. 
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85/2013. (V. 09.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 

működőképességének biztosítása érdekében az OTP Bank Nyrt. Dél-Alföldi Régió 

Békéscsabai Igazgatóságától, mint számlavezető intézettő 16.300.000,- Ft összegű 

folyószámla-hitelkeretet vesz igénybe.  

A folyószámla-hitelkeret lejárata: 2013. szeptember 30. 

Az Önkormányzat vállalja, hogy a Hitelt, kamatát és járulékos költségeit a Hitel teljes 

futamideje alatt beépíti a költségvetésébe. Az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi 

intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra 

kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Pénzforgalmi Bankszámlát és az egyéb 

számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást 

biztosít. Az Önkormányzat hozzájárul az állami támogatás, a helyi adó és a gépjárműadó 

bevétel OTP Bank Nyrt. javára történő engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az 

engedményezett bevételeket az OTP Bank Nyrt. a folyószámlahitelből eredő tartozás 

törlesztésére fordítja. 

 

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel és járulékaink megfizetésére. 

Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti szerződés aláírására 

felhatalmazza a polgármestert. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

  Krucsai Mariann pü. vezető 

 

 

86/2013. (V. 09.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szeverényi és Társa 

Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal a fogszakorvosi feladat ellátására területi 

ellátási kötelezettséggel kötött szerződés 1. számú mellékletének módosítására vonatkozó 

217/2012. (XII.11.) Kt. határozatát hatályon kívül helyezi és a feladat-ellátási szerződés 1. 

számú mellékletét 2012. december 1. napjával az alábbiak szerint módosítja: 

„1. számú melléklet  

 

A FOGORVOSI SZOLGÁLAT MŰKÖDÉSI ADATAI, FELADATAI 

Szolgáltató neve: Szeverényi és Társa Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság 

      cégjegyzékszám: 04-06-008773 
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      adószám: 22243434-2-04 

Székhelye:  5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér. 1.sz. 

A szolgáltató ÁNTSZ kódja: 040096041 

Működési engedély száma: III-R-014/03066-2/2012. 

Személyes ellátási kötelezettséggel rendelkező orvos neve, orvosi nyilvántartási száma: Dr. 

Szeverényi László 62 792 

Főtevékenység:  8623 ’08 Fogorvosi járóbeteg-ellátás 

Szolgáltatás típusa: fogászati alapellátás, területi ellátási kötelezettséggel 

Ellátási körzetek: Medgyesegyháza 

   Medgyesbodzás 

   Pusztaottlaka 

Rendelési hely: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér. 1.sz. 

 

Rendelési idő:   Hétfő:  7,30 órától 13.30 óráig 

    Kedd:  9,00 órától 15,00 óráig 

    Szerda: 7,30 órától 13.30 óráig 

    Csütörtök: 9,00 órától 15,00 óráig 

    Péntek: 7,30 órától 13.30 óráig 

Rendelkezésre állási idő:  heti 30 óra 

Helyettesítés rendje: fogorvosi alapellátás esetén a másik körzet orvosánál, annak 

rendelőjében. 

A helyettesítő orvos neve, pecsétszáma: Dr. Jónás Szilvia 33 574 

                     Magyarbánhegyes, Kossuth u. 31.” 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Dr. Ruck Mára polgármester 
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87/2013. (V. 29.) 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: Kraller József bizottsági elnök 

Határidő: azonnal 

 

88/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok 2012. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton 

 

89/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Oktatási Bizottság - 

2013. március és 2013. április - hónapokban az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

szóló beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

Határidő: azonnal 

 

90/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Délkelet-Alföld Regionális 

Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodását (továbbiakban: Megállapodás) – a módosítással nem érintett rendelkezések 

változatlanul hagyása mellett – a következők szerint módosítja: 

1.) A Megállapodás bevezető részének első bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép:  

„Az I. fejezet 1. pontjában meghatározott települési önkormányzatok képviselő-

testületei (továbbiakban: Tagok) - az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pontja és 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. § 

paragrafusában foglalt felhatalmazás alapján – abból a célból, hogy a dél-kelet alföldi 

régió területén a területi hulladékgazdálkodási tervekről szóló 15/2003.(XI.7) KvVM 

rendelet 5. sz. mellékletében hatályba léptetett „A Dél-Alföld Statisztikai Régió 

Hulladékgazdálkodási tervében” meghatározott a komplex térségi feladatokat ellátó 

települési szilárd hulladékkezelő rendszerek a tervidőszak végéig kiépítésre 

kerüljenek, a követelményeknek megfelelő szolgáltató rendszer kialakításra kerüljön, 

az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi, jogi feltételek megteremtődjenek és 

megvalósuljanak – testületeik döntése alapján Délkelet-Alföld Regionális 
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Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 

(továbbiakban: Társulás) megalakítására Társulási Megállapodást kötnek.” 

2.) A Megállapodás I. 1.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1.) Társulás tagjai, azok székhelye 

 Név Székhely Képviseli 

Lakosságszám 

(2004. jan. 1-

jén) 

Almáskamarás Község 

Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5747 Almáskamarás, 

Dózsa György u. 54. 

Mazán Attila 

polgármester 
1069 

Ambrózfalva Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

6919 Ambrózfalva, 

Dózsa Gy. u. 1. 

Perleczki 

Béláné 

polgármester 

566 

Apátfalva Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

6931 Apátfalva, 

Templom u. 69. 

Varga Péter 

polgármester 
3385 

Árpádhalom Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

6623 Árpádhalom, 

Petőfi u. 17. 

Szarka Attila 

polgármester 
611 

Battonya Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5830 Battonya, 

Fő u. 91. 

Dr. Karsai 

József 

polgármester 

6712 

Békés Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5630 Békés, 

Petőfi Sándor út 2. 

Izsó Gábor 

polgármester 
21949 

Békéscsaba Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése 

5601 Békéscsaba, 

Szent István tér 7. 

Vantara 

Gyula 

polgármester 

64626 

Békéssámson Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

5946 Békéssámson, 

Hősök tere 10-12. 

Barna 

Jánosné 

polgármester 

2678 

Békésszentandrás Nagyközség 

Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5561 

Békésszentandrás, 

Hősök tere 1. 

Sinka Imre 

polgármester 
4046 

Bélmegyer Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5643 Bélmegyer, 

Petőfi S. u. 2. 

Dán Márton 

polgármester 
1155 

Biharugra Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5538 Biharugra, 

Erzsébet u. 25. 

Vígh Ilona 

polgármester 
1149 

Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5527 Bucsa, 

Kossuth tér 6. 

Kláricz János 

polgármester 
2660 

Csabaszabadi Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

5609 Csabaszabadi,  

Apácai út 6. 

Szeverényi 

Attiláné 

polgármester 

366 

Csanádalberti Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

6915 Csanádalberti, 

Fő u. 30 

Csjernyik 

Zoltán 
517 
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polgármester 

Csanádapáca Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

5662 Csanádapáca, 

Felszabadulás u. 31. 

Oláh Kálmán 

polgármester 
2926 

Csanádpalota Nagyközség 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

6913 Csanádpalota, 

Kelemen tér 10. 

Kovács 

Sándor 

polgármester 

3306 

Csanytelek Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

6647 Csanytelek, 

Volentér János tér 2. 

Forgó Henrik 

polgármester 
3160 

Csárdaszállás Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

5621 Csárdaszállás, 

Petőfi S. u. 17. 

Petneházi 

Bálintné 

polgármester 

542 

Csorvás Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5920 Csorvás, 

Rákóczi u. 17. 

Szilágyi 

Menyhért 

polgármester 

5765 

Derekegyház Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete  

6621 Derekegyház, 

Kossuth u. 4. 

Szabó István 

polgármester 
1848 

Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5510 Dévaványa, 

Hősök tere 1. 

Pap Tibor 

polgármester 
8874 

Doboz Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testülete  

5624 Doboz, 

Kossuth tér 3. 

Simon István 

Tamás 

polgármester 

4774 

Dombegyház Nagyközség 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

5836 Dombegyház, 

Felszabadulás u. 5. 

Dr. Varga 

Lajos 

polgármester 

2431 

Dombiratos Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5745 Dombiratos, 

Széchenyi u. 42. 

Bojczán 

Endre 

polgármester 

859 

Ecsegfalva Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5515 Ecsegfalva, 

Fő u. 67. 

Kovács 

Mária 

polgármester 

1662 

Elek Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5742 Elek, 

Gyulai u. 2. 

Pluhár László 

polgármester 
5511 

Eperjes Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

6624 Eperjes, 

Petőfi u. 1. 

Dr. Kiss 

Csaba 

polgármester 

695 

Fábiánsebestyén Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

6625 

Fábiánsebestyén, 

Szabadság tér 2. 

Dr. Kós 

György 

polgármester 

2039 

Földeák Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete
1
 

6922 Földeák, 

Szent László tér 1. 

Vass Imre 

polgármester 
3324 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5525 Füzesgyarmat, 

Szabadság tér 1. 

Bere Károly 

polgármester 
6487 

Gádoros Nagyközség 

Önkormányzat Képviselőtestülete 

5932 Gádoros, 

Kossuth u. 16. 

Dr. Prozlik 

László 

polgármester 

2447 
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Gerendás Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5925 Gerendás 

Petőfi u. 2. 

Lengyel Zsolt 

András 

polgármester 

1546 

Geszt Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5734 Geszt 

Kossuth u. 1. 

Fábián 

Zsuzsánna 

polgármester 

911 

Gyula Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5700 Gyula 

Petőfi tér 3. 

Dr. Görgényi 

Ernő 

polgármester 

32372 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú 

Város Önkormányzat Közgyűlése
1
 

6800 

Hódmezővásárhely, 

Kossuth tér 1. 

Almási István 

polgármester 47946 

Hunya Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete
1
 

5555 Hunya, 

Rákóczi út 19. 

Petényi 

Szilárdné 

polgármester 

782 

Kamut Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5673 Kamut, 

Petőfi S. utca 106. 

Balog Imréné 

polgármester 
1210 

Kardos Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5552 Kardos, 

Gyomai út 24. 

Brlás János 

polgármester 
793 

Kardoskút Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5945 Kardoskút, 

Március 15. tér 3. 

Lengyel 

György 

polgármester 

974 

Kertészsziget Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5526 Kertészsziget, 

Kossuth L. u. 1. 

Kláricz 

Jánosné 

polgármester 

479 

Kétegyháza Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5741 Kétegyháza, 

Fő tér 9. 

Kalcsó 

Istvánné 

polgármester 

4198 

Kétsoprony Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5674 Kétsoprony, 

Dózsa Gy. u. 11. 

Völgyi 

Sándor 

László 

polgármester 

1581 

Kevermes Nagyközség 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

5744 Kevermes, 

Jókai u. 1. 

Lantos Zoltán 

polgármester 
2402 

Királyhegyes Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

6911 Királyhegyes, 

Jókai u. 38. 

Horváth 

Lajos 

polgármester 

793 

Kisdombegyház Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

5837 

Kisdombegyház, 

Kossuth u. 77. 

Tonka István 

Jánosné 

polgármester 

603 

Körösnagyharsány Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

5539 

Körösnagyharsány, 

Kossuth tér 8. 

Máté Pál 

polgármester 

 

694 

Köröstarcsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5522 Köröstarcsa, 

Kossuth tér 7. 

Smiri László 

polgármester 
2953 

Körösújfalu Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5536 Körösújfalu, 

Fő u. 14. 

Szabó Csaba 

polgármester 
662 
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Kötegyán Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5725 Kötegyán, 

Kossuth u. 33. 

Nemes János 

polgármester 
1653 

Kövegy Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

6912 Kövegy, 

Kossuth u. 29. 

Galgóczkiné 

Krobák 

Mária Anna 

polgármester 

476 

Kunágota Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5746 Kunágota, 

Rákóczi F. u. 9. 

Pápai Zoltán 

polgármester 
3141 

Lőkösháza Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5743 Lőkösháza, 

Eleki út 28. 

Szűcsné 

Gergely 

Györgyi Edit 

polgármester 

2044 

Magyarbánhegyes Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

5667 

Magyarbánhegyes, 

Jókai u. 38. 

Sódarné 

Varga 

Gyöngyi 

polgármester 

2687 

Magyarcsanád Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete
 

6932 Magyarcsanád, 

Templom tér 1. 

Guba István 

polgármester 
1629 

Magyardombegyház Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

5838 

Magyardombegyház, 

Zalka Máté u. 61. 

Dús Ildikó 

polgármester 304 

Makó Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

6900 Makó, 

Széchenyi tér 22. 

 

Dr. Buzás 

Péter 

polgármester 

25534 

Maroslele Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

6921 Maroslele, 

Szabadság tér 1. 

Dr. 

Martonosi 

György 

polgármester 

2217 

Medgyesbodzás Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

5663 

Medgyesbodzás, 

Széchenyi u. 38. 

Krucsai 

József 

polgármester 

1237 

Medgyesegyháza Nagyközség 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

5666 

Medgyesegyháza, 

Kossuth tér 1. 

Ruck Márton 

polgármester 4124 

Méhkerék Község Települési 

Önkormányzat Képviselő-testülete  

5726 Méhkerék, 

Kossuth L. u. 80. 

Tát Margit 

polgármester 
2322 

Mezőgyán Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete
 

5732 Mezőgyán, 

Árpád u. 37. 

Zsoldos 

Zoltán 

polgármester 

1321 

Mezőhegyes Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete
 

5820 Mezőhegyes, 

Kozma F. u. 11. 

Kovácsné dr. 

Faltin 

Erzsébet 

polgármester 

6401 

Mezőkovácsháza Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

5800 

Mezőkovácsháza, 

Árpád u. 176. 

Prof.Dr. 

Turcsán Zsolt 

polgármester 

7039 

Mindszent Város Önkormányzat 6630 Mindszent, Zsótér Károly 7622 
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Képviselő-testülete Köztársaság tér 31. polgármester 

Murony Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5672 Murony, 

Földvári u. 1. 

Fekete 

Ferenc Zoltán 

polgármester 

1480 

Nagybánhegyes Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

5668 

Nagybánhegyes, 

Kossuth u. 64. 

Jancsó Ottó 

polgármester 
1562 

Nagyér Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

6917 Nagyér, 

Szabadság u. 33. 
Lőrincz Tibor 615 

Nagykamarás Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

5751 Nagykamarás 

Kossuth u. 2. 

Pelle István 

polgármester 
1563 

Nagylak Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

6933 Nagylak 

Petőfi u. 14. 

Gyarmati 

András 

polgármester 

649 

Nagymágocs Nagyközség 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

6622 Nagymágocs, 

Szentesi út 42. 

Atkári 

Krisztián 

polgármester 

3467 

Nagyszénás Nagyközség 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

5931 Nagyszénás, 

Hősök útja 9. 

Nyemcsok 

János 

polgármester 

5773 

Nagytőke Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

6612 Nagytőke, 

Széchenyi tér 6. 

Varga 

Lászlóné 

polgármester 

501 

Óföldeák Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

6923 Óföldeák, 

Bajcsy-Zsilinszky u. 

2. 

Hajnal Gábor 

polgármester 541 

Okány Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5534 Okány, 

Kossuth u. 16. 

Fekete Zoltán 

polgármester 
2941 

Orosháza Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5900 Orosháza,  

Szabadság tér 4-6. 

Csizmadia 

Ibolya 

alpolgármeste

r 

31927 

Örménykút Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5556 Örménykút, 

Dózsa Gy. u. 26. 

Szakács 

Jánosné 

polgármester 

530 

Pitvaros Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

6914 Pitvaros, 

Kossuth u. 30. 

Anderkó 

Attila 

polgármester 
1600 

Pusztaföldvár Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

5919 Pusztaföldvár, 

Rákóczi u. 66. 

Dr. Baranyi 

István 

polgármester 

2028 

Sarkad Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5720 Sarkad, 

Kossuth u. 27. 

Bende Róbert 

polgármester 
11238 

Sarkadkeresztúr Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

5731 

Sarkadkeresztúr, 

Vörösmarty u. 7. 

Bakucz Péter 

polgármester 
1893 



 

 192 

Szabadkígyós Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

5712 Szabadkígyós, 

Kossuth tér 3. 

Balogh 

József 

polgármester 

2930 

Szeghalom Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5521 Szeghalom, 

Szabadság tér 4-8. 

Macsári 

József 

polgármester 

10257 

Szegvár Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

6635 Szegvár, 

Szabadság tér 2. 

Gémes 

László 

polgármester 

4997 

Székkutas Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

6821 Székkutas, 

Béke u. 2. 

Szél István 

polgármester 
2560 

Szentes Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

6600 Szentes, 

Kossuth tér 6. 

Szirbik Imre 

polgármester 
31022 

Tarhos Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5641 Tarhos, 

Petőfi Sándor u. 29. 

Hornok 

Sándor 

polgármester 

983 

Telekgerendás Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

5675 Telekgerendás, 

Dózsa György u. 13. 

Medvegy 

Mihályné 

polgármester 

1713 

Tótkomlós Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5940 Tótkomlós, 

Fő út 1. 

Dr. Garay 

Rita 

polgármester 

6760 

Újkígyós Nagyközség 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

5661 Újkígyós, 

Kossuth u. 41. 

Szebellédi 

Zoltán 

polgármester 

5940 

Újszalonta Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5727 Újszalonta, 

Béke u. 35. 

Jova Tibor 

polgármester 
141 

Végegyháza Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5811 Végegyháza, 

Széchenyi u. 2. 

Varchó 

István 

polgármester 

1681 

Vésztő Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5530 Vésztő, 

Kossuth Lajos u. 62. 

Molnár 

Sándor 

polgármester 

8012 

Zsadány Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5537 Zsadány, 

Béke u. 82. 

Dudás Árpád 

polgármester 
1849 

Lakosságszám összesen: 485942” 

 

3.) A Megállapodás I.7.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik.” 

4.) A Megállapodás I.10.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„A Társulás gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: nem költségvetési szerv törzskönyvi 

jogi személy.” 

5.) A Megállapodás I.11.) pontjában az „Elnökhelyettes” szövegrész helyébe az „Alelnök” 

szövegrész lép.  

6.) A Megállapodás I.14.) pont második bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A nyilvántartás felfektetése és vezetése a munkaszervezeti feladatokat ellátó Orosházi 

Polgármesteri Hivatal feladata.” 

7.) A Megállapodás II.16.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A Tagok – tekintettel a környezetvédelem kiemelt szerepére, a hulladékról szóló 2012. 

évi CLXXXV. törvény 33. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségük hatékony 

ellátása érdekében - saját közigazgatási területükön belül megvalósítandó települési 

szilárd hulladék begyűjtésére, elhelyezésére és ártalmatlanítására szolgáló létesítmények 

létrehozására és üzemeltetésére kötnek szerződést, melynek megvalósulásában kiemelten 

érdekeltek az érintett települések önkormányzatai. A feladat megvalósítása során a Tagok 

egy hulladékégető mű létesítését, hulladékátrakó állomások, hulladékkezelő művek, 

hulladékválogató létesítmények, hulladékgyűjtő udvarok és szigetek kialakítását, valamint 

elhagyott hulladéklerakó telepek rekultivációját vállalják.” 

8.) A Megállapodás III.20.) pontja I.a.) alpontja törlésre kerül. 

9.) A Megállapodás IV.32.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„A Tagok, illetve képviselőik a tudomásukra jutott információkat csak a projekt 

megvalósítása érdekében használhatják fel, egyébként azok bizalmasan kezelendők, nem 

érintettek részére csak felhatalmazás alapján adhatják ki, kivéve a közérdekű adatokat, 

melyekkel kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint járnak el.” 

10.) A Megállapodás IV.34.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A Taggyűlés, valamint a Társulás Elnökségének tagjai a Társulás működéséről a Tagokat 

évente legalább egy alkalommal tájékoztatják.” 

11.) A Megállapodás V.35.) pontjának f) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Tagok rögzítik, hogy bármely tag által vállalt működési hozzájárulás, valamint a 

fejlesztés, beruházás vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a 

társulás székhely szerinti vagy a társulási megállapodásban meghatározott székhely 

(gesztor) önkormányzat a fizetési határidőt követő 15. naptól azonnali beszedési 

megbízás (inkasszó) benyújtására jogosult. Ha a székhely (gesztor) önkormányzat nem 

tesz eleget a társulás felé vállalt fizetési kötelezettségének, úgy a társulási tanács 

(Taggyűlés) új székhely (gesztor) önkormányzat kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal 
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felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely (gesztor) önkormányzat ellen azonnali 

beszedési megbízást (inkasszót) nyújtson be.” 

12.) A Megállapodás VI.37.) pontjából az „illetve Munkaszervezete” szövegrész törlésre 

kerül. 

13.) A Megállapodás VII.40.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A tagok mindegyikének – kizárólagos hatáskörében minősített többséggel hozott – 

határozata szükséges a Társulási Megállapodás jóváhagyásához, módosításához, a 

Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz, valamint a Társulás 

megszüntetéséhez. 

A csatlakozási szándék kinyilvánításához a csatlakozni kívánó önkormányzatnak a 

csatlakozási szándékáról a Taggyűlést a vonatkozó minősített többséggel hozott 

határozatának megküldésével, legalább hat hónappal korábban értesítenie kell. A 

csatlakozási eljárásra egyebekben a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak 

az irányadók.” 

14.) A Megállapodás VII. 42.) pontjában a „Békés Megyei Közigazgatási Hivatalnak” 

szövegrész helyébe a „Békés Megyei Kormányhivatalnak” szövegrész lép. 

15.) A Megállapodás VII. 43.) pontjának második bekezdése helyébe a következő rendelkezés  

lép: 

„A kilépésre vonatkozó határozatot legalább 6 hónappal a kilépést megelőzően kell a 

Taggyűlésnek írásban bejelenteni.” 

16.) A Megállapodás VII.44.) pontjának első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A Taggyűlés minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával 

fontos okból kizárhatja azt a Tagot, amely a Társulási Megállapodásban foglalt 

kötelezettségeinek ismételt felhívásra a megadott határidőben nem tesz eleget.” 

17.) A Megállapodás VII.48.) pontja kiegészül az alábbi negyedik bekezdéssel: 

„A Társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő 

kiadását öt évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása 

veszélyeztetné a Társulás további működését. Ebben az esetben a kivált tagot – a 

Társulással kötött szerződés alapján – használati díj illeti meg.” 

18.) A Megállapodás VIII.55.) pontja és 56.) pontja első bekezdése helyébe a következő 

rendelkezések lépnek: 

„55.) A Társulás szervei a Taggyűlés, a Társulás Elnöksége, a Társulás Elnöke, a 

Társulás Alelnökei és a Társulás Bizottságai. 
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A Taggyűlés 

56.) A Társulás legfőbb döntéshozó szerve a Tagok (al)polgármestereiből álló 

társulási tanács (továbbiakban Taggyűlés). A Taggyűlés tagjainak megbízatása az 

önkormányzati ciklus idejéig tart.” 

19.) A Megállapodás VIII. fejezetének „A Társulás Elnöksége” alcím 57.) pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„57. A Társulás munkáját a Taggyűlés ülései közötti időszakban a Társulás 

Elnöksége (továbbiakban: Elnökség) látja el azzal, hogy a Tagok által a Társulásra 

átruházott hatásköröket nem gyakorolhatja.  

Az Elnökség 11 tagú, mely az elnökből, az elnök-helyettesekből és 8 elnökségi 

tagból áll. 

Az Elnökségi tagokat a Taggyűlés tagjai sorából az alakuló ülésen, vagy az ok 

felmerülését követő első ülésen egyszerű többségű szavazatával választja meg.” 

20.) A Megállapodás VIII. 58.) pontja és a „Társulás Elnökhelyettesei”, valamint az utána 

következő 59.) és 60.) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: 

„58.) A Társulás Elnökét (aki egyben a Taggyűlés és az Elnökség elnöke is) a 

Taggyűlés tagjai sorából az önkormányzati választási ciklus idejére választja meg. 

Az Elnök személyére a Taggyűlés bármely tagja javaslatot tehet. A Társulás 

Elnökének megválasztásáról a Taggyűlés egyszerű többséggel dönt. 

A Társulás Elnöke képviseli a Társulást. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén a 

Társulás képviseletét, illetve a Taggyűlés és az Elnökség ülésén az elnöki teendőket 

külön meghatalmazás nélkül a Szervezeti és Működési Szabályzatban 

meghatározottak szerint a Társulás erre felhatalmazott Alelnöke látja el. 

Az Elnök részletes feladatait és hatásköreit a Társulás Szervezeti és Működési 

Szabályzata határozza meg. 

 

Társulás Alelnökei 

 

„59.) A Taggyűlés az önkormányzatok választási ciklusának idejére az Elnökség 

tagjai sorából 2 Alelnököt választ. Az Alelnökök személyére az Elnök tehet 

javaslatot. A Társulás Alelnökeinek megválasztásáról a Taggyűlés egyszerű 

többséggel dönt. 

 

Társulás Bizottságai 
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60. A Taggyűlés az önkormányzatok választási ciklusának idejére 5 fős Pénzügyi 

Bizottságot hoz létre. A Pénzügyi Bizottság tagjait a Taggyűlés egyszerű többséggel 

választja meg, 3 főt a Taggyűlés tagjai sorából, 2 főt külső pénzügyi szakértők közül. 

A Pénzügyi Bizottság tagjai sorából Elnököt választ, Elnökét a Társulás tagjai közül 

kell megválasztani.” 

21.) A Megállapodás VIII. fejezetének „A Társulás Munkaszervezete (PIU)” alcím és az utána 

következő szövegrész helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„A Taggyűlés munkaszervezete 

 

62.) A Taggyűlés munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás 

szervezése) az Orosházi Polgármesteri Hivatal látja el az Mötv. 95. § (4) bekezdése 

alapján.” 

22.) A Megállapodás IX.64.) pontjának első bekezdésében az „Elnökhelyettes” szövegrész 

helyébe az „ Alelnök” szövegrész lép. 

23.) A megállapodás IX. 64.) pontja c.) alpontjában a „Békés Megyei Közigazgatási Hivatal” 

szövegrész helyébe a „Békés Megyei Kormányhivatal” szövegrész lép. 

24.) A Megállapodás IX. 65.) pontjának első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A Taggyűlés akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok felével 

rendelkező képviselő jelen van.” 

25.) A Megállapodás IX. 67.) és 68.) pontjainak helyébe a következő rendelkezés lép: 

„67.) A javaslat elfogadásához - a 68.) pontban foglalt kivételekkel – legalább annyi 

tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a 

felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát (egyszerű 

többség). 

68.) Az alábbi döntések meghozatalához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, 

amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk 

képviselt települések lakosságszámának a felét (minősített többség). 

a.) a Társulás Megállapodás jóváhagyásához,  

b.) a Társulási Megállapodás módosításához,  

c.) a Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz, 
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d.) a Társulási Megállapodás megszüntetéséhez,  

e.) a Társulási Megállapodás év közbeni felmondásához,  

f.) tag kizárásához. 

Az a.)-d.) pontokban foglaltakhoz a Társulásban részt vevő képviselő-testületek 

mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.” 

26.) A Megállapodás IX. 69.) pontja a.) alpontjában az „Elnökhelyetteseinek” szövegrész 

helyébe az „Alelnökeinek” szövegrész lép. 

27.) A Megállapodás IX.71.) pontjában a „Békés Megyei Közigazgatási Hivatalnak” 

szövegrész helyébe a „Békés Megyei Kormányhivatalnak” szövegrész lép. 

28.) A Megállapodás IX.72.) pontjában az „Ötv.” szövegrész helyébe az „Mötv.” 

szövegrész lép. 

29.) A Megállapodás IX. 73.) pontjának első bekezdésében az „Elnökhelyettes” 

szövegrész helyébe az „Alelnök” szövegrész lép. 

30.) A Megállapodás IX.73.) pontja c.) alpontjában a „Békés Megyei Közigazgatási 

Hivatal” szövegrész helyébe a „Békés Megyei Kormányhivatal” szövegrész lép. 

31.) A Megállapodás IX. 74.) pontjában az „Elnökhelyettes” szövegrész helyébe az 

„Alelnök” szövegrész lép. 

32.) A Megállapodás IX.75.) pontjában a „Békés Megyei Közigazgatási Hivatalnak” 

szövegrész helyébe a „Békés Megyei Kormányhivatalnak” szövegrész lép. 

33.) A Megállapodás IX. 76) pontjában az „Ötv.” szövegrész helyébe az „Mötv.” 

szövegrész lép. 

34.) A Megállapodás IX. fejezetének „A Munkaszervezet feladatai” alcíme és az utána 

következő 84.) pont törlésre kerül. 

35.) A Megállapodás XI. 90.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„90.) A Tagok vitás kérdéseiket elsősorban és kötelezően tárgyalásos úton, egymás 

között – szükség szerint érdekképviseleti és szakmai szervek, szervezetek 

bevonásával – egyeztetéssel kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetére a 

Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességének vetik alá magukat.” 

36.) A Megállapodás XI. 92.) pontjának első mondatának helyébe a következő 

rendelkezés lép. 
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„Ezen Társulási Megállapodás megkötésénél a Tagok a vonatkozó Kohéziós 

előírások mellett, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény előírásait veszik figyelembe.” 

37.) A megállapodás jelen módosítása 2013. június 30. napján lép hatályba. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási 

Megállapodás aláírására. 

 

Határidő: Társulási megállapodás aláírására 2013. június 30. 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

91/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Délkelet-Alföld Regionális 

Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodását (továbbiakban: Megállapodás) – a módosítással nem érintett rendelkezések 

változatlanul hagyása mellett – a következők szerint módosítja: 

A Megállapodás I.1. pontja kiegészül az alábbi sorral és a „Lakosságszám összesen” sor a 

következőre módosul: 

 

Név Székhely Képviseli Lakosságszám 

(2004. jan. 1-jén) 

Mezőberény Város 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5650 

Mezőberény, 

Kossuth L. tér 1. 

Siklósi István 

polgármester 

10.871 fő 

(2012. jan. 1-jén) 

Lakosságszám összesen:  496759 

 

 A megállapodás jelen módosítása 2013. augusztus 1. napján lép hatályba; 

Felhatalmazza a Polgármestert a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási 

Megállapodás aláírására. 

 

Határidő: a Társulási Megállapodás aláírására: 2013. július 31. 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

92/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

tartalommal a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 

2009. évi CXXII. tv. 5. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján megalkotja 

javadalmazási szabályzatát a 100 %-os tulajdonát képező Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit 

Kft. és a Medgyesegyházi Vízmű Közhasznú Nonprofit Kft. vezető tisztségviselői, 

felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 208. §-a hatálya alá eső munkavállalók 

vonatkozásában. 
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Felhatalmazza a polgármestert a szabályzat aláírására és a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Felkéri az ügyvezetőket, hogy gondoskodjanak a Javadalmazási Szabályzat cégiratok között 

történő letétbe helyezéséről. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

   Horváth László ügyvezető 

   Nadabán János ügyvezető 

 

93/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a Medgyesegyházi 

Vízmű Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti jelentését és mérlegbeszámolóját, melyben az eszközök 

és források egyező végösszege 51.099 E Ft, a mérleg szerinti eredmény, nyereség 4.360 E Ft. 

elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

   Nadabán János ügyvezető 

 

94/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító a 

Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. 2012. évi 4.360 E Ft nyereségét eredménytartalékba 

helyezi.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

         Nadabán János ügyvezető 

 

95/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító Nadabán János 

a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. ügyvezetője részére 2012. évre vonatkozóan kiírt 

prémiumfeladatokat teljesítettnek tekinti. Engedélyezi az ügyvezető részére színvonalas és 

eredményes munkájáért 2 havi bruttó alapbérének jutalomként történő kifizetését. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

          Nadabán János ügyvezető 

96/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító Nadabán János 

a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. ügyvezetője részére a Felügyelő Bizottság javaslata 

alapján a 2013. évre a határozat mellékletét képező tartalommal jutalom feladatokat határoz 

meg.  
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Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

   Nadabán János ügyvezető 

 

96/2013. (V.28) Kt. határozat melléklete 

 

A Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft Ügyvezető igazgatója részére 

2013. évre kitűzött prémiumfeladatok 

A Társaság tevékenységének, gazdálkodásának szakszerű irányítása, a gazdálkodás 

eredményességének biztosítása. 

 

A feladatok teljesítésének képviselő-testület általi elfogadása esetén maximum 2 havi bruttó 

bér fizethető ki az ügyvezető részére jutalom címén, amennyiben arra a Kft. gazdálkodása, az 

eredmény fedezetet nyújt.  

 

97/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító hozzájárul, hogy a 

Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. 10.000,- Ft névértékű üzletrészt szerezzen a 

Paprikakert TÉSZ Kft.-ben (5665 Pusztaottlaka, Külterület 026/134.hrsz., adószám: 

14775622-2-04, Cg. sz.: 04 09 010496) vállalkozási tevékenységének ellátása érdekében. 

 

Felhatalmazza az ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

   Nadabán János ügyvezető 

 

 

98/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete Medgyesegyházi Vízmű 

Nonprofit Kft alapító okiratát módosítani kívánja, további telephelyként megnevezi:  

 

a Medgyesegyháza, 0122/52 helyrajzi számú, kivett telephely megnevezésű ingatlant. 

 

Felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosításának aláírására, az ügyvezetőt pedig 

a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

   Nadabán János ügyvezető 

 

 

 

99/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 
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Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a Medgyesegyházi 

KÉSZ Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti jelentését és mérlegbeszámolóját, melyben az eszközök 

és források egyező végösszege 5 929 E Ft, a mérleg szerinti eredmény, nyereség 137 E Ft 

elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

   Horváth László ügyvezető 

 

 

 

100/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító a 

Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. 2012. évi 137 E Ft nyereségét eredménytartalékba 

helyezi.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

 

101/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a határozat mellékletét képező 

tartalommal – elfogadja a Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató 

Nonprofit Kft. alapító okirat módosítását. 

Felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosításának aláírására, az ügyvezetőt pedig 

a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

  Horváth László ügyvezető 

101/2013. (V.29) Kt. határozat melléklete 

 

Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Kft. 

 

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK  

MÓDOSÍTÁSA 

 

1) Az alapító okirat 3.2 pontja az alábbi tevékenységi körökkel egészül ki: 

 

(3.2. Nem jövedelemszerzésre irányuló tevékenységek:) 

 

91.01’08 Könyvtári, levéltári tevékenység 

 

2) Az alapító okirat 3.3 pontja az alábbi tevékenységi körökkel egészül ki: 
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(3.3. Jövedelemszerzésre irányuló tevékenységek:) 

 

61.10’08 Vezetékes távközlés 

62.01’08 Számítógépes programozás 

74.10’08 Divat-, formatervezés 

77.32’08 Építőipari gép kölcsönzése 

90.02’08 Előadói-művészetet kiegészítő tevékenység 

  

  

3) Egyebekben az alapító okirat nem változik. 

Medgyesegyháza, 2013. június 1.                               

 

Ruck Márton polgármester 

az alapító képviselője 

 

 

102/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító  

174.024.303,- Ft bevétellel 

173.936.439,- Ft költség-ráfordítással 

  87.864,- Ft mérleg szerinti eredménnyel, nyereséggel 

  38.725.300,- Ft önkormányzati működési támogatás, és 

    4.400.000,- fejlesztési támogatás biztosításával 

elfogadja a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. 2013. évi módosított üzleti tervét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

   Horváth László ügyvezető 

 

 

103/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító Horváth László 

a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. ügyvezetője részére a Felügyelő Bizottság javaslata 

alapján a 2013. évre a határozat mellékletét képező tartalommal jutalom feladatokat határoz 

meg.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

   Horváth László ügyvezető 

 

 

 

103/2013. (V.29) Kt. határozat melléklete 
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A Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft Ügyvezető igazgatója részére 

2013. évre kitűzött prémiumfeladatok 

A Társaság tevékenységének, gazdálkodásának szakszerű irányítása, a gazdálkodás 

eredményességének biztosítása. 

 

A feladatok teljesítésének képviselő-testület általi elfogadása esetén maximum 2 havi bruttó 

bér fizethető ki az ügyvezető részére jutalom címén, amennyiben arra a Kft. gazdálkodása, az 

eredmény fedezetet nyújt.  

 

 

104/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Medgyesegyházi KÉSZ 

Nonprofit Kft.-vel kötött feladat ellátási szerződést a határozat mellékletét képező tartalommal 

módosítja. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására a szükséges intézkedések 

megtételére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

   Horváth László ügyvezető 

 

104/2013. (V.29) Kt. határozat melléklete 

 

MEGÁLLAPODÁS  

4. sz. módosítása 

 

Mely létrejött egyrészről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (képviseli: Ruck Márton 

polgármester) 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1, mint alapító önkormányzat 

(továbbiakban: Önkormányzat),  

valamint 

Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság (képviseli: Horváth László ügyvezető) 5666 Medgyesegyháza, Kossuth 

tér 25. cg.:04-09-011783, adószáma: 23953538-2-04.) mint önkormányzati alapítású 

gazdasági társaság (továbbiakban: Kft.) között alulírott napon és helyen az  felek között 

létrejött 2012. május 15-én kelt megállapodás (továbbiakban Megállapodás) 4. sz. módosítása 

tárgyában:  

 

Előzmények: 

 

Az önkormányzati feladatellátás finanszírozása 2013. évben módosult, így a 

gyermekélelmezési feladatok ellátására az Önkormányzatnak és a Kft.-nek külön vállalkozási 

szerződést kell kötni, meghatározva benne a szolgáltatás tartalmát, ellenértékét. 

A képviselő-testület 64/2013. (III.26.) Kt. döntése értelmében a tulajdonába kerülő szélessávú 

informatikai eszközöket használatra hasznosításra átadja a Kft. részére. Fentiek alapján 

szükséges a feladatellátási szerződés kiegészítése. 
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 A képvisel testület ../2013. (V.28.) Kt határozatában elfogadta a Kft. üzleti terv módosítását, 

melyet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati 

rendeletén is átvezetett. Önkormányzat a Kft. támogatását az alábbiakban határozta meg:  

KÉSZ Kft. működési támogatása  

- közművelődési feladatokra  15.500.000,- Ft 

- nem kötelező feladatokra  23.225.300,- Ft 

összesen:     38.725.300,- Ft, 

KÉSZ Kft. fejlesztési támogatása     4.400.000,- Ft  

 

1. A Megállapodás  I. Feladatellátás fejezet 10. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

 

„ Kft. a feladatellátás részletes tartalmáról az Önkormányzattal és a Gondozási Központtal 

külön vállalkozási szerződés keretében állapodik meg.” 

2. A Megállapodás  I Feladatellátás fejezet az alábbi 12. ponttal egészül ki: 

 

„12. kábel TV, internet, IP telefon szolgáltatás biztosítása: Az önkormányzat a tulajdonába, 

illetve használatába kerülő szélessávú informatikai hálózatot 2013. július 1. napjától  - külön 

leltár szerint - térítésmentesen átadja a Kft. használatába, hogy vállalkozási tevékenysége 

keretében azt hasznosítsa. A Kft. jogosult a szolgáltatás díjtételeinek meghatározására.” 

3. A Megállapodás  II. Finanszírozás fejezete a finanszírozás 2013. évi ütemezésére 

vonatkozóan  rendelkezései az alábbiak szerint módosulnak: 

 

„ Kft. az átmeneti költségvetésben 2013. január- március hónapokban havonta 9.000.000,- Ft, 

április hónapban:  6.000.000,- Ft 

május hónapban:  6.121.000,- Ft  összesen 39.121.000,- Ft támogatásban részesült. 

A finanszírozás módosítása, a gyermekélelmezésre vonatkozó vállalkozási szerződés 

megkötése, illetve az üzleti terv módosítása miatt a Kft. és az Önkormányzat köteles 

legkésőbb 2013. május 31. napjával egymással elszámolni figyelembe véve a Kft. 

működéséhez szükséges alábbi finanszírozási ütemtervet pénzmozgás nélkül, kompenzálási 

jegyzőkönyv felvétele mellett: 

Január hónapban:  4.320.414,- Ft 

Február hónapban:  4.458.126,- Ft 

Március hónapban:  5.264.680,- Ft 

Április hónapban:     862.995,- Ft 

Május hónapban:  1.021.000,- Ft 

Az elszámolást követően a Kft. éves támogatása az alábbiak szerint változik: 

 

Június hónapban:  6.400.000,- Ft  

Július hónapban:  2.500.000,- Ft 

Augusztus hónapban:  4.500.000,- Ft 

Szeptember hónapban: 4.286.000,- Ft 

Október hónapban:  2.000.000,- Ft 

November hónapban:  3.800.000,- Ft 

December hónapban:  3.712.085,- Ft” 

4. Jelen megállapodás módosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései az irányadók. 
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5. Az eredeti Megállapodás jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 

fennmaradnak. 

 

Szerződő Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és 

értelmezés után saját kezűleg és jóváhagyólag aláírják. 

 

Medgyesegyháza, 2013. május 29. 

 

………………………………………..  ………………………………………… 

       Önkormányzat képviseletében          Kft. képviseletében 

            Ruck Márton polgármester                           Horváth László ügyvezető 

 

 

105/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Varázserdő 

Óvoda  alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

Módosítás oka:  

A képviselő-testület 62/2013. (III.26.) Kt. határozatában Pusztaottlaka Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 30/2013. (IV.4.) Kt határozatában Medgyesbodzás 

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2013 ( III.5.) Kt. határozatával döntött 

arról, hogy a Medgyesegyháza-Pusztaottlaka-Medgyesbodzás Alapfokú Közoktatási 

Intézménnyfenntartó Társulást 2013. június 30. napjával közös megegyezéssel megszünteti. 

A Társulás fenntartásában működik a 2013. január 1. napjától hatályos módosító okirat szerint 

a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda melynek okirat módosítása is szükségessé válik. 

A közfeladat jövőbeni ellátása: 

Medgyesbodzás település kinyilvánította, hogy az intézmény Medgyesbodzási telephelyét az 

önkormányzat szeretné önállóan működtetni és fenntartani, a feladatellátást a jövőben 

önállóan kívánja ellátni egy új költségvetési szerv alapításával. Az átszervezést a költségvetési 

szervből történő kiválással kívánja megvalósítani, így az új költségvetési szervnek jogelődje 

lenne a társulás által fenntartott Varázserdő Óvoda intézmény. A Medgyesegyházi Varázserdő 

Óvoda a kiváló telephely tekintetében 2013. június 30. napjáig vállalhat kötelezettséget. 

Az érintett dolgozók munkáltatói jogutódlással átkerülnének az új intézménybe, 

jogviszonyukban jelenlegihez képest változás nem történne, csak a munkáltató személye 

változna. 

Pusztaottlaka Község Önkormányzata a kötelező önkormányzati feladatot, az óvodai nevelést 

Medgyesegyháza várossal kötött feladat-ellátási szerződés keretében kívánja ellátni a 

Varázserdő Óvoda intézményen keresztül. 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata kinyilvánította, hogy a medgyesbodzási telephely 

kiválásával egyidőben az intézmény fenntartói jogát jogutódlással át kívánja venni és az 

intézményben továbbra is ellátja a pusztaottlakai gyermekek óvodai nevelését. 

 

Alapító okirat 2.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

2. Az intézmény székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Hősök u. 2 

Telephelyei: Medgyesegyháza, Bánkút, Kossuth u. 12. 

                 

Alapító okirat 7.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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7. Az intézmény működtetője: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. sz. 

Alapító okirat 10.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

10. Az intézmény működési területe, működési köre: 

 Medgyesegyháza, Pusztaottlaka, közigazgatási területe 

Alapító okirat 11.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

11. Felvételi körzete: 

Medgyesegyháza, Pusztaottlaka közigazgatási területe. 

Szabad férőhely esetén más településről is fogadhat gyermeket. 

Alapító okirat 16.) pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

Alaptevékenységek: 

Ellátja a 3 éves kortól a tankötelezettség teljesítéséig a gyermekek óvodai nevelését, a 

sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését, az iskolai előkészítést, és az óvodai 

étkeztetést. 

Alapító okirat 18.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

18. Intézmény befogadóképessége: 

Óvodai nevelés  

    Medgyesegyházán    150 fő 

ebből: Hősök u. 2                    125 fő 

            Bánkút, Kossuth u. 12.   25 fő 

            

Alapító okirat 20.1) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

20.1 Ingatlanok: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat tulajdonában lévő, az önkormányzat 

törzsvagyoni körébe sorolt Medgyesegyháza belterület, Hősök u. 2. Medgyesegyháza-

Bánkút, Kossuth. u. 12.; 

Alapító okirat 22.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

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 Medgyesegyháza  Városi Önkormányzat 

Képviselő-testületének át nem ruházható hatáskörébe tartozik. Az intézményvezető 

felett az egyéb munkáltatói jogokat a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

polgármestere gyakorolja.  

A pályáztatás és foglakoztatás tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló  

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

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet  a 

közalkalmazottakról szóló  1992.évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási 

intézményekben előírásai az irányadóak. 

Alapító okirat 24.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

24. Az alapító okirat hatályossága: 

Jelen alapító okiratot módosító okirat 2013. július 1. napján lép hatályba. 
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 Az alapító okirat módosítást Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete .. /2013. (V….) Kt. határozatával fogadta el.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított, és a módosítással egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

 

106/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Varázserdő 

Óvoda státuszainak számát az alábbiak szerint határozza meg. 

2013. július 1. napjától 22 fő 

2013. szeptember 1. napjától 24 fő. 

 

Felkéri az intézményvezetőt a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére és a jegyzőt 

fentiek költségvetésen történő átvezetésére. 

 

Határidő: értelem szerint: 

Felelős: Varga Jánosné intézményvezető 

   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

   Krucsai Mariann pü. vezető 

 

107/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

szerződés szerinti tartalommal a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda intézményen keresztül 

vállalja ellátni Pusztaottlaka Község Önkormányzatának óvodai nevelési kötelező feladatát. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

 

Feladatellátási szerződés  

óvodai nevelési feladatok ellátására  

 

Jelen megállapodás létrejött 

egyrészről a Pusztaottlaka Község Önkormányzata (székhelye: 5665 Pusztaottlaka, 

Felszabadulás u.10. képviseli: Simonka György polgármester) mint megbízó (a továbbiakban: 

Megbízó), 

 

másrészről Medgyesegyháza Város Önkormányzata (székhelye: 5666 Medgyesegyháza 

Kossuth tér 1. képviseli: Ruck Márton polgármester) mint megbízott (a továbbiakban: 

Megbízott) között az alábbiak szerint: 

 
1. Megbízó a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 6. pontjában meghatározott óvodai ellátás, mint kötelező önkormányzati feladatok 
ellátásával megbízza Megbízottat. 
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2. Megbízott az 1. pontban meghatározott feladatot Medgyesegyháza és Pusztaottlaka  
települések közigazgatási területén látja el.  

 

3. Megbízott a feladatellátást a fenntartásában lévő Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda 
költségvetési intézményén keresztül látja el, az az intézmény székhelyén, 5666 
Medgyesegyháza, Hősök u. 2. szám alatt. 

 

4. Megbízott a szerződésben rögzített feladatok ellátásához szükséges alapító okirat módosítást 
elvégzi. 

 

5. Felek a szerződés 1. pontjában meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatban felmerülő 
költségek viseléséről az alábbiak szerint állapodnak meg: 
A feladatellátás finanszírozását az intézményt fenntartó önkormányzat, Megbízott igényli 

meg. Megbízott határozza meg az intézmény éves költségvetését, mint fenntartó. Az 

intézmény költségvetését elfogadás előtt véleményezésre meg kell küldeni a Megbízó 

önkormányzat polgármesterének. Az intézmény működéséhez szükséges állami 

finanszírozáson felüli többlet kiadásokat (nem beruházási, felújítási jellegű) Megbízó és 

Megbízott közösen kötelesek viselni az intézményi ellátásban részesülő gyermekek állandó 

lakóhelye szerinti arányban. 

 

6. A feladat finanszírozás igénylése, valamint az azzal való elszámolás Megbízott feladata. 
 

7. Megbízó az önkormányzati támogatás összegét negyedévente negyedévet követő hó 5. 
napjáig utalja át Megbízott 11733137-15344083 számú számlájára. Megbízó az utolsó 
negyedév támogatás összegét tárgyév december 22-ig utalja a Megbízott számlájára. 

 

8. Megbízó az intézményt szakmai szempontból ellenőrizheti, melyet közoktatási szakértő 
igénybevételével végez. 

 
9. Megbízott köteles a Megbízó által lefolytatott ellenőrzésekhez szükséges dokumentumokat 

átadni, illetve az ellenőrzést segíteni. 
 

10. A feladatellátáshoz szükséges személyi feltételeket a jogszabályok betartásával Megbízott 
biztosítja. A munkáltatói jogok gyakorlását jelen megállapodás nem érinti. 

 

11. A feladatellátáshoz szükséges helyiségeket és tárgyi eszközöket Megbízott biztosítja.  

 
12. Megbízó vállalja a pusztaottlakai gyermekek busszal történő elszállítását a feladatellátás 

helyszínére. Amennyiben erre a célra az intézmény állami finanszírozást igényelhet, annak 
összege az óvodabusz szolgáltatásra vonatkozó külön megállapodás alapján a Megbízót illeti 
meg. 

 

13. Megbízott köteles minden év február 28-ig az előző költségvetési évről a Megbízó felé 
szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni. A pénzügyi elszámolásnál csak a tárgyév január 1. - 
december 31. közötti teljesítések és kifizetések vehetőek figyelembe. 
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14. A Megbízott köteles az intézmény alapító okiratának módosítása esetén  a módosítás egy 
példányának megküldésével annak keltétől számított 15 napon belül írásban tájékoztatni a 
Megbízót. 

 

15. Jelen szerződés 2013. július 1-jei hatállyal határozatlan időtartamra jön létre.  
 

16. A szerződést felmondani mindkét fél részéről kizárólag a nevelési év/tanítási év végével, 
legkorábban július- augusztus hónapokra lehet. A felmondási szándékot március 31. napjáig 
írásban kell a másik féllel közölni.   

 

17. Felek jelen szerződés értelmezésével, illetve teljesítésével kapcsolatos jogvitáikat a Battonyai 
Városi Bíróság illetékességi körébe utalják.  

 

18. A felmondás és a bírósági eljárás kezdeményezését megelőzően legalább 8 nappal a felek 
kötelesek a vitás kérdésekre vonatkozóan álláspontjukat egyeztetni, amelyről jegyzőkönyv 
készül.  

 

19. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Mötv., a NKt. a Ptk., valamint a 
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.  

 

Felek kijelentik, hogy a szerződés szövegét elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben 

egyezőt Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2013. (V…) Kt. határozat, 

valamint Medgyesegyhzi Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2013. (V…) Kt. határozat 

alapján  alulírott helyen és napon cégszerűen aláírták.  

 

 

Pusztaottlaka, 2013. május …   Medgyesegyháza, 2013. május .. 

 

 

___________________________ _________________________ 

Simonka György polgármester Ruck Márton polgármester 

  

Megbízó képviseletében Megbízott képviseletében 

 

 

 

Határidő: értelem szerint: 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

 

108/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Varázserdő 

Óvoda intézmény részére a 2013. évi költségvetés tartalék kerete terhére 1.257 E Ft 

többletforrást biztosít az óvoda udvaron lévő játszótéri eszközök felújításához. 
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Felkéri a jegyzőt a támogatás költségvetési rendeleten történő átvezetésére 

Határidő: értelem szerint 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

              Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

   Krucsai Mariann pü. vezető 

 

 

109/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Varázserdő 

Óvoda nyári nyitva tartását az alábbiak szerint engedélyezi:  

Az óvoda zárva tart:  

Medgyesegyháza, Hősök u. 2.  2013. augusztus 5-23-ig 

Bánkút, Kossuth u. 12.   2013. július 1- augusztus 30.  

 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Varga Jánosné intézményvezető 

    Ruck Márton polgármester 

  



 

 211 

110/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

tartalommal elfogadja Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának és az önkormányzat 

fenntartásában működő intézmények beszerzési rendjéről szóló beszerzési szabályzatát. 

 

110/2013. (V.29.) Kt. határozat melléklete 

 

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának és az önkormányzat fenntartásában 

működő intézmények beszerzési rendjéről 

 

 

Amennyiben sem a beszerzés egyedi, sem a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 

alapján egybeszámított becsült érték nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, úgy a jelen 

szabályzatban foglaltak szerint kell eljárni. 

1. A Beszerzési Szabályzat célja:  
A Szabályzat célja az önkormányzat és az önkormányzat fenntartásában működő intézmények 

közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseinek gazdaságos megvalósítása, a vállalkozói 

verseny tisztaságának biztosítása, közpénzek hatékony és átlátható felhasználása,  

2. A Szabályzat hatálya: 

Az önkormányzat és az önkormányzat fenntartásában működő intézmények, mint ajánlatkérők 

(a továbbiakban: ajánlatkérők) nettó 1.000.000 Ft-ot elérő (nagy értékű), de a közbeszerzési 

értékhatárt el nem érő értékű beszerzéseire terjed ki.  

A szabályzat hatálya nem terjed ki: 

-   a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény továbbiakban: Kbt.) hatálya alá 

tartozó, valamint  

- arra a beszerzésre, amelynek becsült értéke a nettó 1.000.000,- Ft-ot nem haladja meg,  

- kizárólagos joggal érintet (pl.: szerzői jog.) , vagy művészeti jellegű (Pl.: alkotó, 

előadó művészeti) beszerzésekre, 

-  katasztrófa okozta károk elhárítása érdekében szükségessé váló, azonnali 

beszerzésekre, valamint a rendkívüli sürgősséggel indokolttá váló (pl.: hibaelhárítás) 

azonnali beszerzésekre.  

3. A beszerzés tárgya: 

A beszerzés tárgya lehet árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése 

(továbbiakban együttesen: beszerzések). 

4. Eljárási szabályok: 

A szabályzat hatálya alá tartozó beszerzéseknél az ajánlatkérő köteles a közpénzek hatékony 

és átlátható felhasználását megvalósítani, a legkedvezőbb feltételekkel történő beszerzés 

érdekében a szerződés vagy megrendelés előtt ajánlatokat bekérni. 

A beszerzés történhet ajánlati felhívás közzétételével, vagy meghívással. 

Meghívás esetén az eljárás során meghívandók száma nem lehet kevesebb, mint három. 

 

Az ajánlati felhívás megküldése:  

A beszerzési eljárás során valamennyi ajánlattevő számára – az egyenlő esély biztosítása 

érdekében – az ajánlat megtételéhez szükséges valamennyi információt a megrendelő köteles 

a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett megadni.  
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A megrendelő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az ajánlati felhívásban 

meghatározott feltételeket. A módosított feltételekről az ajánlattételi határidő lejártáig új 

ajánlati felhívást kell egyidejűleg valamennyi ajánlattevőnek küldeni.  

A megrendelő az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja az ajánlati felhívást. Erről a 

megrendelőnek valamennyi ajánlattevőt haladéktalanul értesítenie kell. 

Az ajánlatok elbírálása  

Az ajánlatok elbírálásáráról 

a)  az Önkormányzat esetében a Polgármester 

b)  a Hivatal esetében a Jegyző 

c)  Intézmények esetében az Intézményvezető jogosult dönteni. 

  

Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban, illetve a dokumentációban meghatározott feltételeknek 

megfelelő ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján bírálja el.  

Az ajánlatok elbírálása tárgyában hozott döntésről az érintetteket a döntést követő 5 

munkanapon belül értesíteni kell. 

Ajánlatkérő köteles az ajánlatkérést, az ajánlato(ka)t, a nyertes ajánlat kiválasztásának 

indoklását és az ajánlattevő(k)nek a versenyeztetés eredményéről szóló tájékoztatást a 

vonatkozó iratkezelési szabályok szerint kezelni és megőrizni. 

5. Összeférhetetlenség 

A beszerzések előkészítésében és az ajánlatok elbírálásában részt vevő személy, illetőleg 

szakértő  

a) nem lehet az ajánlattevő, illetve ajánlattevőnek, vagy az ajánlattevő  

képviselőjének hozzátartozója, vagy közeli rokona [Ptk. 685. § b) pont]; 

b) nem állhat az ajánlattevővel munkaviszonyban, vagy egyéb szerződéses  

jogviszonyban; 

c) nem lehet az ajánlattevő tulajdonosa, vagy résztulajdonosa. 

 

A beszerzések előkészítésében és az elbírálásban részt vevő, a vele szemben fennálló 

összeférhetetlenségi okot köteles haladéktalanul bejelenteni. 

 

Jelen szabályzat 2013. június 1. napján lép hatályba. 

 

 

                         Ruck Márton     Dr. Horváthné dr. Barta Edit 

                          polgármester                                       jegyző 

 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

  valamennyi intézményvezető 

 

 

111/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi 75.852.343,- Forint 

módosított pénzmaradvány felhasználását az alábbiak szerint fogadja el: 
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2012. évi pénzmaradvány felhasználása 

Felhasználási kötöttséggel járó pénzmaradvány 

adatok Ft-ban 

Megnevezés Összeg 

Védőnői szolgálat MEP finanszírozás maradványának visszahelyezése 1.710.231,- 

Támogató szolgálat, finanszírozás visszafizetési kötelezettsége 731.842,- 

Nem lakóingatlan bérbeadás felújítási munkálatai 2.500.000,- 

DAOP-3.1.1/D/2010-0007 Pályázata támogatás visszafizetési 

kötelezettsége 

11.007.000,- 

Kamerarendszer támogatáson felüli kiadásai  3.031.000,- 

Előző évek normatíva visszafizetési kötelezettsége  8.776.000,- 

Egyéb közfoglalkoztatás támogatás feletti kiadásai 8.099.000,- 

Közös Önkormányzati hivatal pénzmaradványa 2.153.910,- 

Általános Iskola előző évi függő kiadásai miatti pénzmaradvány 

(építményüzemeltetés) 

89.264,- 

KÉSZ Nonprofit Kft nem kötelező feladatainak támogatása 16.474.096,- 

KÉSZ Nonprofit Kft kötelező feladatainak támogatása 5.000.000,- 

Tüzifa támogatás előző évi fel nem használ kiadásokra 1.280.000,- 

Általános Iskola építményüzemeltetés dologi kiadásai 15.000.000,- 

Pénzmaradvány összesen 75.852.343,- 

 

Szabad pénzmaradvány 

              adatok Ft-ban 

Megnevezés Összeg 

Szabad pénzmaradvány 0 

Pénzmaradvány összesen 0 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

     Krucsai Mariann pü. vezető 

 

 

112/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-

4.10.0/A, „KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal” című pályázati konstrukció keretében pályázatot nyújt be. 

 

9. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe:  
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. (Művelődési Ház) 

10. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma:  
526/1 hrsz.  

11. A Projekt megnevezése: Medgyesegyháza városban a Művelődési Ház villamosenergia-

igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal, KEOP-4.10.0-A-12-2013-0443 

12. A pályázati konstrukció száma: KEOP-2012-4.10.0/A 

13. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 16 799 415 Ft 

14. A tervezett beruházás elismerhető bekerülési költsége: 16 799 415 Ft 
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15. Az önkormányzati saját erő összege: 2 519 912 Ft (15%) 

16. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 14 279 503 Ft (85%) 

 

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott 

támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét - fejlesztési hitel 

igénybevételével - a 2013. évi költségvetésében biztosítja. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az el nem számolható egyéb 

költségekre 110.000 forintot biztosít a 2013. évi költségvetésében. 

 

Egyben a képviselő-testület a 30/2013. (II.19.) Kt. számú határozatát visszavonja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Ruck Márton polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Felelős:  Ruck Márton polgármester 

  Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő: Azonnal 

 

113/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-

4.10.0/A, „KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal” című pályázati konstrukció keretében pályázatot nyújt be. 

 

1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe, helyrajzi száma: 

Luther utcai Iskola: 5666 Medgyesegyháza, Luther utca 7., Hrsz.: 126 

2. A Projekt megnevezése: 

Medgyesegyháza városában az Iskola villamosenergia-igényének kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal, KEOP-4.10.0/A/12-2013-0116 

3. A pályázati konstrukció száma és címe: 

KEOP-2012-4.10.0/A, Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal 

4. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 

16 096 297 Ft. Bruttó 

5. A tervezett beruházás elismerhető bekerülési költsége:  

16 096 297 Ft. Bruttó 

6. Az önkormányzati saját erő összege: 

2 414 445 Ft. Bruttó 

7. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 

13 681 852 Ft. Bruttó 

 

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott 

támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét - fejlesztési hitel 

igénybevételével - a 2013. évi költségvetésében biztosítja. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az el nem számolható egyéb 

költségekre 110.000 forintot biztosít a 2013. évi költségvetésében. 
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Egyben a képviselő-testület a 31/2013. (II.19.) Kt. számú határozatát visszavonja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Ruck Márton polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Felelős:  Ruck Márton polgármester 

  Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő: Azonnal 
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114/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-

4.10.0/A, „KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal” című pályázati konstrukció keretében pályázatot nyújt be. 

 

1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe, helyrajzi száma: 

Medgyesegyháza Városi Uszoda: 5666 Medgyesegyháza, Luther utca 7., Hrsz.: 126 

2. A Projekt megnevezése: 

Medgyesegyháza városában az Uszoda villamosenergia-igényének kielégítése 

megújuló energiaforrásokkal, KEOP-4.10.0/A/12-2013-0174 

3. A pályázati konstrukció száma és címe: 

KEOP-2012-4.10.0/A, Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal 

4. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 

54 888 207 Ft. Bruttó 

5. A tervezett beruházás elismerhető bekerülési költsége:  

54 888 207 Ft. Bruttó 

6. Az önkormányzati saját erő összege: 

8 233 231 Ft. Bruttó 

7. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 

46 654 976 Ft. Bruttó 

 

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott 

támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét - fejlesztési hitel 

igénybevételével - a 2013. évi költségvetésében biztosítja. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az el nem számolható egyéb 

költségekre 280.000 forintot biztosít a 2013. évi költségvetésében. 

 

Egyben a képviselő-testület a 32/2013. (II.19.) Kt. számú határozatát visszavonja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Ruck Márton polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Felelős:  Ruck Márton polgármester 

  Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő: Azonnal 

 

115/2013. (V. 29.) Kt. határozat:  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

arra, hogy a KEOP-5.5.0/A pályázat kapcsán a pályázat pénzügyi keretein belül a támogatási 

szerződést megkötése előtt feltételes szerződéseket kössön a projektekhez kapcsolódó 

tevékenységek ellátására (közbeszerzési feladatok ellátása, műszaki ellenőrzés, tájékoztatás és 

nyilvánosság, záró auditjelentés elkészítése, projektmenedzsment stb.) a Képviselő-testület 

utólagos tájékoztatása mellett. 
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Felelős:  Ruck Márton polgármester 

  Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő:  Azonnal 

116/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért Medgyesegyháza 

településen az Idegenforgalmi adó bevezetésével legkésőbb 2014. január 1. napjával. 

Felkéri a jegyzőt a helyi adórendelet felülvizsgálatára és a módosítás előkészítésére. 

Határidő: legkésőbb a 2013. novemberi testületi ülés 

 

Felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző  

   Ruck Márton polgármester 

 

 

117/2013. (V. 29.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az idegenforgalmi adó 

bevezetését követően a befolyt és az állami támogatással növelt adó összegének 41%-át 

vállalja átadni Jövő Építők TDM Közhasznú Egyesület részére működési támogatásként a 

desztinációval kapcsolatos turisztikai feladatok ellátása érdekében. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Ruck Márton polgármester 
 

119/2013.(VI. 13.) Kt. határozat: 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét 

képező tartalommal a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás 

módosítását és egységes szerkezetbe foglalt szövegét. 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

Határidő: 2013. június 25. 

 

119/2013. (VI.13.) Kt. határozat melléklete 

 

 

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás  

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 

 

Almáskamarás     Magyardombegyház 

Battonya      Medgyesbodzás 

Dombegyház      Medgyesegyháza 

Dombiratos      Mezőhegyes 

Kaszaper      Mezőkovácsháza 
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Kevermes      Nagybánhegyes 

Kisdombegyház     Nagykamarás 

Kunágota      Pusztaottlaka 

Magyarbánhegyes     Végegyháza 

 

települések részvételével 

 

 

 

A DÉL-BÉKÉSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSÁNAK 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 

 

A társult tagok Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) k. pontja és Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (továbbiakban: Mötv.) 87. §-ban kapott 

felhatalmazás, az 146. § (1) bekezdése alapján elvégzett felülvizsgálat eredményeként, a 2006. 

évben kelt és többször módosított társulási megállapodás módosított és egységes szerkezetbe 

foglalt okiratát az alábbiak szerint fogadják el: 

 

A Dél-Békési Kistérség  önkormányzatai abból a célból, hogy a kistérség lakói az 

önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jussanak hozzá, és az 

önkormányzatok e megállapodás keretében történő együttműködéssel minél teljesebben, 

forrásaik célszerű és optimális felhasználásával biztosítsák a mind magasabb szintű ellátást és 

szolgáltatást, testületeik döntése alapján az alábbi többcélú társulási megállapodást kötik. 

 

I.  

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. A kistérséghez tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei többcélú kistérségi 

társulást (a továbbiakban: Társulás) hoznak létre a kistérség területének összehangolt 

fejlesztésére (különösen: fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítésére, 

megvalósítására); a kistérséghez tartozó önkormányzatok egyes közszolgáltatási feladataik 

közös ellátása, egyes hatósági igazgatási feladataik szakszerű intézése, valamint ezen 

feladatok összehangolása, koordinálása, segítése érdekében. 

 

2. A Társulás határozatlan időre jön létre. 

 

3. A Társulás neve:  Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása. 

 

4. A Társulás székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. 

 

5. A Társuláshoz tartozó településeket, azok székhelyét, képviselőjét és a települések 

lakosságszámát  jelen megállapodás 1. melléklete tartalmazza. A társult települések 

lakosságszámának meghatározásakor a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott 

lakosságszám az irányadó. 
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6.  A Társulás jogi személy. 

 

7.  A társulás alapításának időpontja: 2006 augusztus 25. a szervezet jogutódja a 2004. 

december 21-én „Dél-Békési Kistérség Területfejlesztési Társulása” elnevezéssel 

megalakult kistérségi társulásnak. 
 

8.  A Társulás tevékenységét a társulásban résztvevő települési önkormányzatok közigazgatási 

területén végzi. 
 

9. A Társulás gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: nem költségvetési szerv, de 

gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni. 

 

10. A Társulás bélyegzője: Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása felirattal ellátott 

körbélyegző, középen a Magyar Köztársaság címerével. 

 

11. A Társulás képviseletét a Társulás elnöke, akadályoztatása esetén az általa kijelölt alelnök 

látja el. 

 

12.   A Társulás saját vagyonnal rendelkezhet, melynek szaporulata a Társulást illeti. 

II. 

 

A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA 

 

1. A Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak 

megfelelő hatékony és eredményes tevékenység érdekében jelen megállapodásban 

rögzített eljárásban és módon szervezik és oldják meg, hangolják össze, látják el a társult 

önkormányzatok alábbi feladatait, hatásköreit  

a.) Területfejlesztés 

b.) Egészségügyi ellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások 

c.) Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások, ellátások 

d.) Óvodai nevelés 

e.) Család-, gyermek-és ifjúságvédelem 

f.) Kulturális szolgáltatás, közművelődés, közgyűjteményi tevékenység 

g.)  Településüzemeltetés (helyi közútfenntartás) 

h.) Ingatlan-, és vagyongazdálkodás 

i.) helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás  

j.) Környezet-egészségügy (köztisztaság) természetvédelem,  

k.) Hulladékgazdálkodás 

l.) Esélyegyenlőségi program megvalósítása, 

m.) Helyi közfoglalkoztatás 

n.) Gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok 

o.) Sport, ifjúsági ügyek 

p.) Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában 

q.) Helyi közösségi közlekedés biztosítása 

r.) Belső ellenőrzés 



 

 220 

s.) Nemzetiségi ügyek 

t.) Közös pályázatok kidolgozása 

u.) Településközi kommunikációs feladatok 

v.) Térségi együttműködés az írott és elektronikus média területén 

w.) Civil szervezetek működési feltételeinek közös segítése 

2. A társulás alaptevékenységének szakfeladat-rend szerinti besorolását a megállapodás 2. 

melléklete tartalmazza 

 

3. A felsorolt feladatok közös ellátásában az érintett önkormányzatok szabad akaratukból, 

képviselő-testületeik egybehangzó határozata alapján vesznek részt. 

 

4. A Társulás az 1. pontban meghatározott feladatellátása során 

- szakmai és komplex program-előkészítő, 

- javaslattevő, 

- programmenedzselő, 

- koordináló, 

- döntést hozó, a döntések végrehajtását figyelemmel kísérő és végrehajtó tevékenységet 

folytat. 

 

5. A Társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt, 

gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőit. A Társulás olyan 

vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulása 

mértékét. 

 

6. Az általa létrehozott költségvetési intézmény, gazdasági társaság vezetője vonatkozásában 

a kinevezési jogkört a Tanács, a munkáltatói jogkört az Elnök látja el. 

 

III. 

 

A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYA 

  
A tagsági jogviszony keletkezése 

1. A Társulásban résztvevő települési önkormányzatok képviselő-testületei – kizárólagos 

hatáskörükben minősített többséggel hozott – határozattal mondják ki a Társulásban 

való részvételüket, csatlakozásukat. Testületi határozatban kell kimondani, hogy mely 

feladat és hatáskör, illetve közszolgáltatás ellátása történik a társulás keretében. 

 

2. A Tagok a Társulási Megállapodás aláírásával annak tartalmát elfogadják és vállalják, 

hogy a Társulás munkájában tevékenyen részt vesznek.  

 

3. A Társuláshoz bármely települési önkormányzat képviselő-testülete bármikor 

csatlakozhat. A csatlakozási szándékot a Társulási Tanács elnökének írásban kell 

bejelenteni. Az új tag felvételi kérelmét a Társulási Tanács ülésén megvitatja. A 

tagfelvételi kérelemhez az új tagnak csatolnia kell a csatlakozás szándékáról hozott 

képviselő-testületi határozatot, valamint a testület azon nyilatkozatát, hogy a Társulási 

Megállapodásban leírt követelményeket elfogadja. 
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4. Új tag felvételekor (a Társuláshoz történő csatlakozáskor) a Társulási Megállapodás 

módosítása szükséges, melyhez szükséges a Társulásban résztvevő önkormányzatok 

képviselő-testületei mindegyikének minősített többséggel hozott határozata szükséges. 

 

5. A Társulásban résztvevő települési önkormányzatok képviselő-testületi a Társulási 

Megállapodást – kizárólagos hatáskörükben minősített többséggel hozott – határozattal 

módosíthatják 

 

6. A Társulásban az önkormányzatot a képviselő-testület által delegált tag képviseli. A 

delegált helyettesítésének rendjéről a képviselő-testület rendelkezik. 

 

7. A képviselő-testület által delegált tag évente egy alkalommal beszámol a képviselő-

testülete részére a társulás működéséről.  

 

A tagsági jogviszony megszűnése,  

 

1. A Társulásból a Társulásban résztvevő bármely települési önkormányzat képviselő-

testülete határozata alapján a naptári év utolsó napjával kiválhat. A társulásból való 

kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, legalább hat hónappal korábban 

minősített többséggel kell dönteni. Erről a Társulási Tanácsot írásban értesíteni kell. 

 

2. A Társulás Tanács minősített többséggel hozott határozatával fontos okból kizárhatja azt a 

települési önkormányzatot, amely a Társulási Megállapodásban foglalt kötelezettségeinek 

ismételt felhívásra a megadott határidőben nem tesz eleget. 

 Fontos oknak minősül: 

- A települési önkormányzat képviselő-testülete a pénzügyi hozzájárulást 2 

alkalommal felszólítás ellenére sem fizeti meg. 

 A települési önkormányzat képviselő-testülete a Társulás működéséhez szükséges 

döntési kötelezettségének, valamint előzetes egyeztetésnek nem tesz eleget. 

 

3. A Társulásból történő kiválás, kizárás esetén a Társulás tagja által a Társulásba bevitt 

vagyonnal el kell számolni. A bevitt vagyon kiadására a Társulás tagja csak akkor tarthat 

igényt, ha az nem veszélyezteti a Társulás feladatának ellátását, ebben az esetben a 

vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását maximum 5 évre el lehet halasztani 

Ilyenkor a Társulás volt tagját a Társulással kötött szerződés alapján használati díj illeti 

meg.  

A Társulás megszűnése 

 

1. A Társulás megszűnik, ha: 

- annak megszűnését valamennyi társult önkormányzat képviselő-testülete – kizárólagos 

hatáskörében hozott minősített többséggel hozott – határozattal kimondja, 

- ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben szabályozott 

megszűnési feltétel megvalósult, 
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- bíróság jogerős döntése alapján. 

- a törvény erejénél fogva. 

2. A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó vagyont a 

tagoknak a társulás alatt teljesített hozzájárulásai arányában a végleges támogatások, 

juttatások arányos részének betudásával kell felosztani. A Társulás megszűnése esetén a 

Társulásból kilépett, kizárt taggal is el kell számolni, abban az esetben, ha a tag bevitt 

vagyonát azért nem kapta meg, mert annak kiadása veszélyeztette volna a Társulás 

feladatellátását. 

3. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát 

vagyonfelosztási szerződésben osztják fel, ahol figyelemmel kell lenni a kilépett, kizárt 

Társulási tag ki nem adott vagyonának és a kilépésig, kizárásig ezen vagyon 

vagyongyarapodásának kiadására. 

4. A felosztás elvei a következők: 

- Vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának mértékét a 

vagyonszaporulat létrejöttéhez. (Saját vagyon, állami források, egyéb támogatások). 

- Meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást, és azokat egymáshoz 

arányosítani kell, ez a tulajdon az arányosított részben illeti meg a megszűnéskor az 

önkormányzatot. 

5. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem 

történhet olyan módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását 

veszélyeztesse. A létrejött vagyon célvagyon. 

6. A közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során a 

Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott fizetés, 

csere stb.), amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a célvagyon a közfeladat 

ellátását biztosítja. 

7. A közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a 

feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a folyamatos 

működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás átengedése 

feltételeiben állapodnak meg. 

 

IV. 

 

A TÁRSULÁS SZERVEI 

 

1. A Társulás szervei: a Társulási Tanács, a Társulás Elnöke, Alelnökei, a Társulás 

Bizottságai, a Társulási Tanács irányító és stratégiai munkáját elősegítő Jegyzői 

Kollégium, valamint a Társulás munkaszervezete. 

2. Az Elnök, az Alelnökök, a bizottságok tagjainak névsorát a 3. melléklet tartalmazza. 
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Társulási Tanács 

 A Társulás vezető szerve a Társulási Tanács. 

 A Társulásban az önkormányzatot a képviselő-testület által delegált tag képviseli. A 

delegált helyettesítésének rendjéről a képviselő-testület rendelkezik. 

 A Társulási Tanács részletes feladatát és hatáskörét a Társulás Szervezeti és Működési 

Szabályzata határozza meg. 

 

Társulás Elnöke 

1. Az Elnököt a Társulási Tanács saját tagjai sorából, az önkormányzati választási ciklus 

idejére, titkos szavazással választják meg.  

2. Az Elnök személyére a Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A Társulás Elnökének 

megválasztásához a Társulás tagjainak minősített többségű szavazata szükséges. 

3. A Társulási Tanács Elnöke képviseli a Társulást. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén a 

Társulás képviseletét, külön meghatalmazás nélkül a Társulás Elnök által kijelölt Alelnök 

látja el. 

4. Az Elnök részletes feladatát és hatáskörét a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata 

határozza meg. 

Társulás Alelnökei 

1. A Társulási Tanács a saját tagjai sorából kettő Alelnököt választ.  

2. Az Alelnökök személyére az elnök tesz javaslatot. A Társulás Alelnökei 

megválasztásához a Társulás tagjainak minősített többségű szavazata szükséges 

 

Bizottságok 

1. A Tanács 3 fős Pénzügyi Bizottságot hoz létre. A Pénzügyi Bizottság tagjait a Társulási 

Tanács választja meg, 2 főt saját tagjai sorából, 1 főt külső pénzügyi szakértők közül. 

2. A Pénzügyi Bizottság feladata: a Társulás tevékenységének, a gazdálkodás 

szabályszerűségének ellenőrzése, a költségvetés felügyelete. 

3. A Társulási Tanács a kistérség sajátos, egy vagy több konkrétan meghatározott feladatának 

előkészítésére és végrehajtására Eseti Munkabizottságot hozhat létre. 

4. Az Eseti Munkabizottság feladatát, tagjainak számát, összetételét a Társulási Tanács 

határozza meg, tagjaira bármely tanácstag javaslatot tehet. Az Eseti Munkabizottság elnöki 

feladatait csak a Tanács tagjai sorából e feladatra megválasztott tag láthatja el, aki az Eseti 

Munkabizottság véleményéről és javaslatáról a Társulási Tanács Elnökét és többi tagját 

írásban tájékoztatja. 

5. A Bizottságok működésére az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályokat kell 

megfelelően alkalmazni 
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Jegyzői Kollégium 

1.  A Jegyzői Kollégium tagjai: a Társulás minden önkormányzatának jegyzője. 

2. A Jegyzői Kollégium munkáját a Társulás Elnökének székhelye szerinti település 

önkormányzatának jegyzője koordinálja és szervezi. 

3. A Társulási Tanács a döntés-előkészítés, végrehajtás szervezésének folyamatába esetenként 

felkéréssel bevonhatja a Kollégiumot. 

Társulás Munkaszervezete 

 

1. A Társulás munkaszervezetének feladatait székhely település polgármesteri hivatala látja el. 

2.  A munkaszervezet vezetője a székhely település jegyzője.  

3. A munkaszervezet ellátja Tanács működésével kapcsolatos valamennyi adminisztratív, 

szervezési, döntés- előkészítési és végrehajtási feladatokat 

4. A székhely település hivatala a Tanács működésével kapcsolatos pénzügyi-gazdálkodási 

feladatokat a székhely település polgármesteri hivatalának gazdasági vezetőjének 

felelősségével, a kijelölt munkatárs útján látja el. 

 

V. 

 

A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSE 

 

A Társulási Tanács ülései 

 

1. A Társulási Tanács a Társulás döntéshozó szerve. 

2. A Társulási Tanács üléseit évente szükség szerint, az éves munkatervben 

meghatározottak szerint, de legalább 6 ülést tart. A Tanács üléseit a Társulási Tanács 

Elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze és vezeti. 

3. A Társulási Tanács ülésének összehívását írásban kezdeményezheti a napirend 

megjelölésével a tagok negyede, melynek alapján az Elnök azt köteles összehívni 15 

napon belül. 

4. Az Elnök köteles a Társulási Tanács ülését 15 napon belül összehívni a Békés Megyei 

Kormányhivatal Vezetőjének kezdeményezésére.  

5. A Társulási Tanács összehívása, az ülés előkészítése, az előterjesztések tartalmi és 

formai elvárásainak meghatározását a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata 

tartalmazza. 

6. A határozatképességet a jelenléti ív alapján kell megállapítani. 

7. A Társulási Tanácsban a tagoknak egy és egyenlő szavazata van. 

8. A Társulási Tanács ülése határozatképes, ha legalább a szavazatok több mint felével 

rendelkező képviselő jelen van. 

9. A Társulási Tanács üléseiről az Mötv. képviselő-testületi üléseinek jegyzőkönyveire 

vonatkozó szabályok szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni.  

10. A jegyzőkönyvet, az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni a Békés Megyei 

Kormányhivatalnak. A jegyzőkönyvre vonatkozó részletes szabályokat a Társulás 

Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 

11. A Társulási Tanács ülései nyilvánosak. 
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12. Zárt ülést tart a Társulási Tanács: 

-      összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi 

büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén; 

-      az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, 

annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi 

ügy tárgyalásakor; 

-      az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, 

ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené. 

 

A Társulási Tanács döntései 

 

1. A Társulási Tanács döntését határozat formájában hozza. 

 

2. A határozat elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja 

a jelen lévő tagok szavazatainak felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának 

egyharmadát. 

 

3. Minősített többséghez a megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi tag 

igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának több 

mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét. 

 

4. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik:  

- kistérség fejlesztését szolgáló pályázat benyújtására, az ahhoz szükséges települési 

hozzájárulás meghatározására vonatkozó döntés, 

- választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása, 

fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása,  

-  intézmény létesítése, átszervezése, megszüntetése, 

- tag kizárása, 

- a Társulás Megállapodás módosítása, 

- Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, módosítása, 

- belső szabályzatok elfogadása, módosítása, 

- A kistérségi területfejlesztési koncepció elfogadása, illetve ennek figyelembevételével 

területfejlesztési program elkészítése, pénzügyi terv készítése a területfejlesztési 

programok megvalósítása érdekében, 

- megállapodás kötése a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, 
 

- a Társulás éves költségvetésének megállapítása, módosítása az éves költségvetési 

beszámoló elfogadása, az éves tagdíj mértékének meghatározásához
 

 

5. A Társulási Tanács az alábbi ügyekben minősített többséggel dönt: 

- a kizárólagos hatáskörébe utalt ügyekben 
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- zárt ülés elrendeléséről, 

- költségvetésben nem szereplő anyagi kihatással járó ügyekben,  

 

6. A Társulási Tanács név szerint szavaz a tagok egynegyedének kérésére, valamint azon 

ügyekben amelyeket jogszabály vagy a szervezeti és működési szabályzat meghatároz. 

VI. 

A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA 

A Társulás pénzügyi forrásai 

1. Bevételi források: 

- a társult önkormányzatok tagdíjai; 

- állami támogatások; 

- támogatás címén juttatott pénzösszeg 

- hazai és nemzetközi pályázatokon elnyert támogatások; 

- a Társulás céljaihoz kapcsolódó, azok gazdasági feltételeit biztosító alap- és 

vállalkozási tevékenységből származó bevételek (pályázatok készítése, lebonyolítása, 

tanácsadás) 

- egyéb pénzügyi hozzájárulás a Társulás működéséhez és feladatainak végrehajtásához, 

valamint pályázatok benyújtásához szükséges saját erő biztosítása, amennyiben a saját 

erőt  nem a Társulás fedezi saját vagyona terhére  

- egyéb bevételek. /a Társulás vagyonának hasznosításából vagy pénzbeli befektetéséből 

származó, az adott évben fel nem használt tőke pénzpiaci elhelyezéséből származó 

hozadéka, stb./ 

 

Tagdíj 

 

 2012. január 1-től a tagdíj mértéke 310,-Ft/Fő/év. 

 

2. A Társulási Tanács a fizetendő tagdíj mértékét évente felülvizsgálja. A hozzájárulás 

megfizetése előre esedékesen negyedévente egy alkalommal, a tárgy negyedévet 

megelőző hónap utolsó napjáig történik a Társulás számlájára történő átutalással 

 

3. Egyéb befizetések teljesítésére a Társulási Tanács által meghatározott időpont az 

irányadó. 

 

4. Az önkormányzatok vállalt pénzügyi hozzájárulása nem teljesítése esetén irányadó 

eljárás: a társulás tagjai részéről a pénzforgalmi szolgáltatójuknak adott, a beszedési 

megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat, amely alapján a 

társulás beszedési megbízást nyújthat be a pénzforgalmi szolgáltatóhoz. 
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Vagyoni viszonyok 

1. A Társulás saját vagyonnal rendelkezhet, melynek hozadéka a Társulást illeti meg. 

 

2. A Társulás vagyonának köre: 

- a feladatellátáshoz átadott vagyon, 

- a közös beruházások, fejlesztések révén létrejövő vagyon, mely a társulás közös 

tulajdonát képezi, 

- pályázati úton megszerzett vagyon, 

- egyéb. 

 

3. A tulajdonnal való rendelkezési jogot a Társulási Tanács gyakorolja. 

 

Költségvetés 

 

1. A Társulás éves költségvetés alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvényben foglaltaknak megfelelően gazdálkodik. A Társulás gazdálkodására a 

költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat és törvényeket kell 

alkalmazni. 

2. A Társulás költségvetési határozatában szereplő előirányzat terhére a Társulási Tanács 

Elnöke, vagy a Társulási Tanács által írásban felhatalmazott tagja vállalhat kötelezettséget, 

illetve jogosult utalványozásra. 

3. A kötelezettség vállalás pénzügyi ellenjegyzésére a munkaszervezet gazdasági vezetője, 

vagy az általa kijelölt pénzügyi ügyintéző jogosult. 

 

 

A társulás tevékenységének, gazdálkodásának ellenőrzése 

 

 A társulás tevékenységét és gazdálkodását a Pénzügyi Bizottság ellenőrzi. Ennek keretében 

különösen figyelemmel kíséri a Társulás pénzügyi gazdálkodási tevékenységét, ellenőrzi a 

tagsági díj befizetéseket, felügyeli a Társulás által ellátott belső ellenőrzési feladatokat. 

Évente beszámol a Tanácsnak a Tárulás gazdálkodásának, és működésének ellenőrzéséről. 

 

 A belső ellenőrzési feladat keretében – a jóváhagyott ellenőrzési program alapján – a 

Társulás ellátja önmaga és intézményei belső ellenőrzését is. 

 

VII. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
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1. Jelen megállapodás a 2006. augusztus 25-én kelt többször módosított Társulási 

Megállapodás felülvizsgálata alapján a társult önkormányzatok jóváhagyó képviselő-

testületi határozatát követően: 2013. július 1. napján lép hatályba.  

2. A társuló önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy e megállapodásból eredő vitás 

kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni. 

3. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és az 

SZMSZ rendelkezései az irányadók. 

 

 

Medgyesegyháza, 2013. június 30. 

 

Aláírás külön íven 

 

Záradék: 

 

A Társulási Megállapodás módosítását a képviselő-testületek az alábbi határozatokkal hagyták 

jóvá: 

 

Települési Önkormányzat Képviselő-testülete: Jóváhagyó határozat száma: 

Almáskamarás Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
KT. határozat 

Battonya Város Önkormányzatának  

Képviselő-testülete KT. határozat 

Dombegyház Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

KT. határozat 

 

 

Dombiratos Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

KT. határozat 

 

 

Kaszaper Község Önkormányzatának  

Képviselő-testülete 

KT. határozat 

 

Kevermes Község Önkormányzatának  

Képviselő-testülete 

KT. határozat 

 

Kisdombegyház Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

KT. határozat 

 

Kunágota Község Önkormányzatának  

Képviselő-testülete 

KT. határozat 

 

Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

KT. határozat 
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Magyardombegyház Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

KT. határozat 

 

Medgyesbodzás Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

KT. határozat 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
KT. határozat 

 

Mezőhegyes Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

KT. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

KT. határozat 

 

Nagybánhegyes Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
KT. határozat 

 

Nagykamarás Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

KT. határozat 

 

Pusztaottlaka Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

KT. határozat 

 

Végegyháza Község Önkormányzatának  

Képviselő-testülete 

KT. határozat 
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1. számú melléklet    

Település Székhely Képviselő 

(polgármester) 

Lakosságszá

m (fő) 

Almáskamarás Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

5747 Almáskamarás, Dózsa u 54. Mazán Attila 978  

Battonya Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

5830 Battonya, Fő u. 91. Dr. Karsai József 5992  

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

5836 Dombegyház, Felszabadulás 

u. 5. 

Dr. Varga Lajos 2131  

Dombiratos Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

5745 Dombiratos, Széchenyi u. 

42. 

Bojczán Endre 625  

Kaszaper Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 

5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 

1. 

Csürhés István 2037  

Kevermes Község Önkormányzata Képviselő-

testülete 

5744 Kevermes, Jókai u 1. Lantos Zoltán 2056  

Kisdombegyház Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

5837 Kisdombegyház, Kossuth u. 

77. 

Tonka István Jánosné 540  

Kunágota Község Önkormányzata Képviselő-

testülete 

5746 Kunágota, Rákóczi u. 9. Pápai Zoltán 2908  

Magyarbánhegyes Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

5667 Magyarbánhegyes, Jókai u 

38. 

Sódarné Varga 

Gyöngyi 

2414  

Magyardombegyház Község Önkormányzata 

Képviselő–testülete 

5838 Magyardombegyház, Zalka 

u 61. 

Dús Ildikó 256  

Medgyesbodzás Község Önkormányzata 

Képviselő–testülete 

5663 Medgyesbodzás, Széchenyi 

u 38. 

Krucsai József 1146  

Medgyesegyháza Város Önkormányzata 

Képviselő–testülete 

5666 Medgyesegyháza, Kossuth 

tér 1. 

Ruck Márton 3830  

Mezőhegyes Város Önkormányzata 

Képviselő–testülete 

5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 

11. 

Kovácsné dr. Faltin 

Erzsébet 

5627  

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 

Képviselő–testülete 

5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 

176. 

Prof. dr. Turcsán Zsolt 6327  

Nagybánhegyes Község Önkormányzata 5668 Nagybánhegyes, Kossuth u. Jancsó Ottó 1375  
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Képviselő–testülete 64. 

Nagykamarás Község Önkormányzata 

Képviselő–testülete 

5751 Nagykamarás, Kossuth u. 2. Pelle István 1487  

Pusztaottlaka Község Önkormányzata 

Képviselő–testülete 

5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás 

u. 10. 

Simonka György 408  

Végegyháza Község Önkormányzata 

Képviselő–testülete 

5811 Végegyháza, Széchenyi u 2. Varchó István 1489  
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2.  melléklet 

 

A társulás alaptevékenységének szakfeladat-rend szerinti besorolása: 

 

421100 Út, autópálya építése 

841126  Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 

841143 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten 

841383 Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok 

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

841906 Finanszírozási műveletek 

842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 

évfolyam) 

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

évfolyam) 

856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 

856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

881011 Idősek nappali ellátása 

889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

889925 Támogató szolgáltatás 

890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és 

programok 

890112 Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységek és 

programok 

890114 Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító 

programok 

890115 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok 

részére 

890116 Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, programok 

890301  Civil szervezetek működési támogatása 

890302  Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 

890303 Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenységek 

890411 Hátrányos helyzetű kistérségek speciális felzárkóztató programjai 

890412 Komplex térségi integrációt segítő programok 

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

foglalkoztatása 

890443 Egyéb közfoglalkoztatás 

910123 Könyvtári szolgáltatások 

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és - támogatása 

931903  Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 

940000  Közösségi, társadalmi tevékenységek 

 

 

 

 

3. melléklet 
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Elnök: 

 

Simonka György Pusztaottlaka Község polgármestere 

 

 

Alelnökök: 

 

Jancsó Ottó Nagybánhegyes Község Polgármestere 

Varchó István Végegyháza Község Polgármestere 

 

Pénzügyi Bizottság:  

 

Elnök: 

Pelle István Nagykamarás Község Polgármestere 

 

Tagok:  

Bojczán Endre Péter Dombiratos Község Polgármestere 

Baukó Lászlóné tag 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester  

Határidő : azonnal 

 

120/2013.(VI. 13.) Kt. határozat: 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-Békési Kistérség Többcélú 

Társulása Társulási Tanácsa ülésén a település képviseletére Ruck Márton polgármestert, 

akadályoztatása esetén Kraller József képviselőt vagy Forgó Pál képviselőt bízza meg. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester  

Határidő: azonnal 

 

121/2013. (VI. 13.) Kt. határozat: 

 

 

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a jogi személyiséggel rendelkező 

Medgyesegyháza-Újkígyós-Medgyesbodzás Szélessávú Informatikai Infrastruktúra 

Fejlesztése Beruházási Társulás 2013. június 30. napjával történő megszűntetéséről szóló 

megállapodást a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.  

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések 

megtételére.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

      Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

   Krucsai Mariann pénzügyi osztályvezető 
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121/2013. (VI.13.) Kt. határozat melléklete 

 

MEGÁLLAPODÁS 

 

jogi személyiséggel rendelkező társulás megszüntetéséről 

 

 

Mely létrejött Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - székhelye: 

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. szám,  

Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - székhelye: 5663 

Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. szám,  

Újkígyós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - székhelye: 5661, Újkígyós Kossuth 

utca 41. szám,  

között a 2010. december 10.-én kelt jogi személyiséggel rendelkező társulási megállapodás 

megszüntetése tárgyában mai napon az alábbi feltételekkel: 

 

Előzmények: 

Felek a 2005. december 2. napján létrejött társulás átalakításával, az átalakított társulás 

jogutódjaként- jogi személyiséggel rendelkező társulást hoztak létre a települések 

összehangolt szélessávú infrastruktúrájának fejlesztése céljából MEDGYESEGYHÁZA – 

ÚJKÍGYÓS – MEDGYESBODZÁS SZÉLESSÁVÚ INFORMATIKA INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE 

(továbbiakban: Társulás) néven. BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS  

A Társulás a Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 

(GVOP) támogatási rendszeréhez benyújtott, a „ Szélessávú hálózat önkormányzatok általi 

kiépítésének támogatása Magyarország üzletileg kevésbé vonzó településein” tárgyú, és a 

társulás alapítói által benyújtott, GVOP 4.4.2-05/1.-0012620/4.0 jelű nyertes pályázatban 

foglalt pályázati cél, nevezetesen, a közös beruházásban megvalósuló szélessávú informatikai 

infrastruktúra kiépítése, továbbá a kiépült infrastruktúrának a pályázatban vállalt 5 éves 

üzemeltetése időtartamára jött létre. 
A pályázat megvalósult  a műszaki átadás időpontja 2008. március 28.-án megtörtént, a 

projekt záró-jegyzőkönyv szerint a fenntartási időszak 2011. április 26. napján lejárt. A 

Társulás a kiépített infrastruktúrát a Prim-com Kft. részére bérbe és üzemeltetésre átadta, 

mely cég  kábeltelevízió, internet és IP telefon szolgáltatást biztosított a tagtelepülések 

részére. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 146. § (1) bekezdése alapján a 2013. január 1. előtt kötött önkormányzati társulási 

megállapodásokat a képviselő-testületeknek felül kell vizsgálni és e törvény rendelkezéseinek 

megfelelően módosítani kell 2013. június 30.-áig. 

A Társulási Tanács javaslatára a tag települések döntöttek arról, hogy a társulást 2013. június 

30. napjával megszüntetik, a társulási vagyont felosztják és a kiépített infrastruktúrát minden 

település önállóan, mint önként vállalt önkormányzati feladatot saját maga hasznosítja, 

működteti. 

A Társulás megszüntetésével kapcsolatosan felek az alábbiakban állapodnak meg: 

 

1. A társulási megállapodás alapján a Társulás megszűnésekor a meglévő vagyon és 

annak szaporulata a Társulás tagjait a vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg. 

A vagyon megosztása során a következő elvek figyelembevételével kell eljárni: 
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- a használatba adott ingatlanokat, és a természetben meglévő, használatba adott 

ingóságokat a használatba adónak kell visszaadni, 

- a Társulás tulajdonába adott, természetben meglévő ingóságokat természetben 

kell a tulajdonba adónak visszaadni. 

 

2. A tagtelepülések kifejezték azon szándékukat, hogy a vagyonmegosztást úgy kívánják 

megvalósítani, hogy mindhárom település önállóan tudja üzemeltetni a részére átadott 

vagyonelemeket. 

 

3. Vagyonelemek értéke a helyi elérési hálózat vonatkozásában a megvalósulás 

természetbeni helye szerint    (bruttó összesen:      129.502.182,- Ft): 

Medgyesegyháza:    38.982.205,- Ft  

Újkígyós:     52.896.563,- Ft  

Medgyesbodzás és Gábortelep   37.623.414,- Ft  

 

4. Optikai kábelek értéke összesen bruttó: 23.158.672,- Ft  (24 szál)  

%-os bontásban településenként vagyoni hozzájárulásuk arányában: 

Medgyesegyháza 30,10158161 %    6.971.126.- Ft (7,224 szál)  

Újkígyós      40,84607856 %    9.459.409.- Ft (9,803 szál)  

Medgyesbodzás   29,05233983 %    6.728.136.- Ft (6,972 szál)  

 

5. Központi fejállomás értéke bruttó:  11.788.289,- Ft 

%-os bontásban településenként vagyoni hozzájárulásuk arányában: 

Medgyesegyháza 30,10158161 %    3.548.461.- Ft 

Újkígyós      40,84607856 %    4.815.054.- Ft 

Medgyesbodzás   29,05233983 %    3.424.774.- Ft 

 

6. Egyéb pályázaton kívüli költségek bruttó:   8.953.500,- Ft 

%-os bontásban településenként vagyoni hozzájárulásuk arányában: 

Medgyesegyháza 30,10158161 %    2.695.145.- Ft 

Újkígyós      40,84607856 %    3.657.154.- Ft 

Medgyesbodzás   29,05233983 %    2.601.201.- Ft 

 

7. A Társulás bekerülési érték szerinti vagyona a beruházás aktiválásakor 

bruttó:173.402.642.- Ft %-os bontásban településenként vagyoni hozzájárulásuk 

arányában Ft-ban: 

 

Ebből:     összesen: fejállomás:     fejállomás nélkül: 

Medgyesegyháza 30,10158161 % 52.196.938.-  3.548.461,-  48.648.477,- 

Újkígyós      40,84607856 % 70.828.179.-  4.815.054,-  66.013.125,- 

Medgyesbodzás   29,05233983 % 50.377.525.-  3.424.774,-  46.952.751,- 

 

8. A Társulási vagyon elszámolt halmozott értékcsökkenése összesen 25.188.332,- Ft, 

amely %-os megoszlásban településenkénti bontásban az alábbiak szerint alakul Ft-

ban: 

Ebből:     összesen: fejállomás:     fejállomás nélkül: 

Medgyesegyháza 30,10158161 %   7.582.086.-      515.447,-  7.066.639,- 

Újkígyós      40,84607856 % 10.288.446.-      699.431,-  9.589.015,- 

Medgyesbodzás  29,05233983 %   7.317.800.-      497.480,-  6.820.320,- 
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9. A Társulási vagyon építményként került nyilvántartásba vételre, így könyv szerinti 

értéke figyelembe véve az évi 3%-os értékcsökkenést a megszűnés időpontjában nettó: 

148.214.310,- Ft %-os bontásban településenként vagyoni hozzájárulásuk arányában, 

Ft-ban: 

Ebből:     összesen: fejállomás:     fejállomás nélkül: 

Medgyesegyháza 30,10158161 % 44.614.851.-  3.033.015,-  41.581.836,- 

Újkígyós      40,84607856 % 60.539.734.-  4.115.623,-  56.424.111,- 

Medgyesbodzás  29,05233983 % 43.059.725.-  2.927.294,-  40.132.431,- 

 

10. Felek megállapodnak abban, hogy a Társulás vagyona –bruttó érték és értékcsökkenés 

átadás-átvétellel – térítésmentesen, vagyoni hozzájárulásuk arányában kerül a 

települések tulajdonába a megállapodás mellékletét képező a beruházás 

megvalósításakor készült műszaki tartalommal egyezően kivéve a 11. pontban 

meghatározott fejállomás vonatkozásában. 

 

11. A központi  fejállomás a Társulási Tanács hozzájárulásával Medgyesegyházáról 

átépítésre került  Csanádapácára. Az új fejállomás tulajdonjoga az üzemeltető Prim-

Com Kft.-é. Felek tudomással bírnak arról, hogy az önálló működtetés feltétele, hogy 

vagy megállapodjanak a tulajdonos Prim-Com Kft.-vel a fejállomás használatáról, 

vagy önálló fejállomás létesítése szükséges. A régi fejállomás technikai eszközei 

Medgyesegyházán találhatók, melyek használaton kívül állnak.  

 

12. Felek megállapodnak, hogy a központi fejállomás használaton kívüli informatikai 

eszközei Medgyesegyháza tulajdonába kerülnek 10.075.932,- Ft könyv szerinti 

értéken. Medgyesegyháza, mint gesztor vállalja az eszközök piaci forgalmi értéken 

történő értékesítését azzal, hogy a költségekkel csökkentett vételárat a települések 

részére vagyoni hozzájárulásuk arányában megtéríti. 

 

13. A térítésmentes átadásnak Áfa fizetési kötelezettsége nem keletkezik az általános 

forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. (továbbiakban: Áfa törvény) alapján 

tekintettel arra, hogy a beruházás megvalósításakor a Társulás adólevonási jogot nem 

tudott érvényesíteni. Ennek oka, hogy a Társulás adóalanyi bejelentkezésekor alanyi 

mentességet választott és annak értékhatárát 2009. május 8.-án (változás 

bejelentésével egyezően) lépte túl, tehát az adólevonásnak nem álltak fenn a személyi 

feltételei. Mivel az adóalanyt (társulást) a termék vagy annak alkotórészeinek 

szerzéshez kapcsolódósan az Áfa törvény 120. § szerinti adólevonási jog nem illette 

meg, így a megszűnéskor nem keletkezik a 11. § szerinti áfa fizetési kötelezettsége 

sem. 

 

14. A helyi elérési hálózatok a települések kizárólagos tulajdonába és használatába 

kerülnek. 

 

15. A Medgyesegyháza-Újkígyós, Medgyesegyháza-Medgyesbodzás, Medgyesbodzás-

Gábortelep közötti optikai kábel a települések osztatlan közös tulajdonába kerül 

vagyoni hozzájárulásuk arányában. A jövőben az optikai hálózat tulajdonviszonyaira 

és használatára a Ptk. közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 

 

16. A 24 szálas vezeték használatára vonatkozóan felek megállapodnak, hogy  

Medgyesegyháza (7,224 szál) 7 szál, 

Újkígyós      (9,803 szál) 10 szál 
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Medgyesbodzás (6,972 szál) 7 szál kizárólagos használatára jogosult, külön átadás-

átvételi jegyzőkönyvben meghatározottak szerint. 

 

17. A Társulás köteles a Prim-Com Kft.-nek a társulás megszűnésével egy időben a bérleti 

és üzemeltetési szerződés megszűnésekor átutalni az óvadék címén szolgáltató által 

rendelkezésre bocsátott 3.000.000,- Ft-ot, melyről a társulás munkaszervezete, 

székhely település önkormányzati hivatala gondoskodni köteles. 

 

18. 2013. június 30. napjáig bérleti díj címen az önkormányzatokat megillető összeget 

székhely település önkormányzati hivatala köteles településeknek kiutalni. 

 

19. A megszüntetés kapcsán esetlegesen felmerülő költségek kifizetését követően a 

társulás készpénz vagyona a településeket a beruházás kapcsán meghatározott vagyoni 

hozzájárulásuk arányában illeti meg, melynek kifizetéséről székhely település 

önkormányzati hivatala gondoskodik. 

 

20. A társulás elkülönített bankszámlával rendelkezik, amely fizetési számla a társulás 

megszűnésének napján megszüntetésre kerül. 

 

21. Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy amennyiben a megszűnés időpontjában 2013. június 

30. napjával egymással teljes körűen nem tudnak elszámolni a Társulás számlaszámán 

lévő pénzeszköz vagyon átutalásra kerül a gesztor Medgyesegyháza Város 

Önkormányzat külön, erre a célra megnyitott al-számlaszámára melyet az 

önkormányzat, mint közös tulajdont kezel és a fent leírt pontokban foglaltak szerint 

elszámolja a tag önkormányzatokkal.  

 

 

22. Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a Társulásnak pénzmaradványa 

keletkezik, azt vagyoni hozzájárulásuk arányában osztják fel egymás között.  

 

23. A Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal, mint munkaszervezet köteles a 

Társulás megszüntetésével kapcsolatos valamennyi pénzügyi elszámolási feladat 

(statisztikai jelentés, beszámoló, zárómérleg, leltározás, Áfa bevallás stb.) 

elkészítésére, a Társulás működése kapcsán keletkezett valamennyi irat kezelésére a 

vonatkozó jogszabályok szerint. 

 

24. A társuló képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásból, 

vagy a Társulás működésével összefüggésben esetleg felmerülő vitás kérdéseiket 

elsődlegesen tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel rendezik. 

25. A szerződő felek a bírósági út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha ez az 

egyeztetés nem vezet eredményre. 

 

A jelen megállapodást az önkormányzatok képviselő-testületei képviseletében eljáró 

polgármesterek, mint a képviselő-testület akaratával mindenben megegyezőt, saját kezűleg 

aláírják. 

Medgyesegyháza, 2013. június... 

  

    

Ruck Márton 

Medgyesegyháza Város 
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 polgármestere 

  

 

Szebellédi Zoltán Krucsai József 

Újkígyós Város Medgyesbodzás Község 

polgármestere polgármestere 

Záradék: 

A megállapodásban foglaltakat 

1) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a …/2013.(V….) Kt. 

     határozatával,  

2) Újkígyós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ../2013.(V….) Kt. 

    határozatával,  

3) Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ../2013.(V….) Kt. 

    határozatával,  

 jóváhagyta. 

 

122/2013. (VI. 13.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az OTP Bank 

Nyrt. Dél-Alföldi Régió Békéscsabai Igazgatóságától, mint számlavezető pénzintézettől 

8.469.080,- Ft összegű Európai Uniós támogatás megelőlegező hitelt vesz igénybe.  

A hitel célja: Térfigyelő kamerarendszer kialakítása hozzátartozó eszközbeszerzés a 

közbiztonság-javítás érdekében LEADER célterületre 8319501609 azonosító 

számon MVH által nyilvántartásba vett pályázat. 

Az Európai Uniós támogatás megelőlegező hitel lejárata: Támogatás folyósításakor, de 

legkésőbb 2013. december 31. 

Az Önkormányzat vállalja, hogy a Hitelt, kamatát és járulékos költségeit a Hitel teljes 

futamideje alatt beépíti a költségvetésébe. 

A hitel biztosítéka: Az önkormányzat éves költségvetése és a 8319501609 azonosító számú 

támogatási szerződésben meghatározott 8.469.080,- Ft összegű támogatás OTP Bank Nyrt.-re 

történő engedményezése. 

 

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel és járulékaink megfizetésére. 

Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti szerződés aláírására 

felhatalmazza a polgármestert. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:    Ruck Márton polgármester 

      Krucsai Mariann pénzügyi oszt. vezető 
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123/2013. (VI. 25.) 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 

 

124/2013. (VI. 25.) Kt. határozat: 

 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Medgyesegyházi 

Varázserdő Óvoda 2012/2013. nevelési évről szóló beszámolóját elfogadja. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Ruck Márton polgármester 

Varga Jánosné intézményvezető 

 

 

125/2013. (VI. 25.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 

határozat mellékletét képező Medgyesegyháza Város Önkormányzatának a helyzetelemzést és 

az intézkedési tervet egyaránt magában foglaló Helyi Esélyegyenlőségi Programját.  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az 

intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtása érdekében.  

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

Határidő: azonnal, illetve az intézkedési tervben meghatározott határidők szerint 

 

126/2013. (VI. 25.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Medgyesegyháza Város 

Önkormányzatának Vagyongazdálkodási tervét – a határozat melléklete szerint – elfogadja. 

 

Felelős:  Ruck Márton polgármester 

  Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő:  Folyamatos 
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127/2013. (VI. 25.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Varázserdő 

Óvoda átszervezésével és nyitva tartási idejének módosításával összefüggő 2013. július 1. 

napjától hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend és 5 évre szóló továbbképzési 

terv módosítását jóváhagyja. 

Felkéri az intézmény vezetőt a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt okiratok 

elkészítésére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

   Varga Jánosné intézményvezető 

 

128/2013. (VI. 25.) Kt. határozat: 

 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a jogi személyiség nélküli Dél-

Békési Ügyelet Önkormányzati Társulást a létrehozó önkormányzatok 2013. június 30-án 

megszüntetik. A Társulás által vállalt kötelezettségeket magára nézve kötelező érvényűnek 

tekinti. 

Az Önkormányzat 2013. július 1. napjától a határozat mellékletét képező együttműködési 

megállapodás szerint gondoskodik az orvosi ügyeleti feladat ellátásról. 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az együttműködési megállapodást 

elfogadja, aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

129/2013. (VI. 25.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felnőtt labdarúgás 

támogatása érdekében a polgármesteri keretbe további 500.000,-Ft-ot csoportosít át a 

tartalékkeret terhére. 

 

Felkéri a jegyzőt a költségvetési rendelet megfelelő módosításának elvégzésére. 

 

Felelős:  Ruck Márton polgármester 

  Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő:  értelem szerint 
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130/2013. (VI. 25.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Schéner Mihály Általános 

Iskola átszervezésével kapcsolatos alapító okirat módosítással, mely a nemzetiségi 

nyelvoktatásra és a pedagógiai szakszolgálati (logopédiai ellátás, gyógytestnevelés) 

feladatokra vonatkozik, mint az intézményt működtető önkormányzat egyetért. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

   Vermes Rita intézményvezető 

 

 

131/2013. (VII.9.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának képviselő-testülete az alpolgármester választással 

kapcsolatosan Forgó Pál képviselő érintettségének bejelentését tudomásul veszi, de a 

képviselőt a szavazásból nem zárja ki. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

132/2013. (VII.9.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Forgó Pál képviselőt 

társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

133/2013. (VII.9.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Forgó Pál alpolgármester 

tiszteletdíjának megállapítását az alpolgármester kérésére mellőzi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

134/2013. (VII.9.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának képviselő-testülete a bizottsági tagok 

választásával kapcsolatosan Sütő Mária képviselő érintettségének bejelentését tudomásul 

veszi, de a képviselőt a szavazásból nem zárja ki. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton polgármester 
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135/2013. (VII.9.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottság tagjának Sütő Mária képviselőt megválasztja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

136/2013. (VII.9.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális és Oktatási 

Bizottság tagjának Sütő Mária képviselőt megválasztja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

137/2013. (VII.31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-

4.10.0/A, „KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal” című pályázati konstrukció keretében pályázatot nyújt be. 

 

17. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe:  

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. (Művelődési Ház) 

18. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma:  

526/1 hrsz.  

19. A Projekt megnevezése: Medgyesegyháza városban a Művelődési Ház villamosenergia-

igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal, KEOP-4.10.0-A-12-2013-0443 

20. A pályázati konstrukció száma: KEOP-2012-4.10.0/A 

21. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 16 799 415 Ft 

22. A tervezett beruházás elismerhető bekerülési költsége: 16 799 415 Ft 

23. Az önkormányzati saját erő összege: 2 519 913 Ft (15%) 

24. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 14 279 502 Ft (85%) 

 

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott 

támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét - fejlesztési hitel 

igénybevételével - a 2013. évi költségvetésében biztosítja. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az el nem számolható egyéb 

költségekre 110.000 forintot biztosít a 2013. évi költségvetésében. 

 

Egyben a képviselő-testület a 112/2013. (V.29.) Kt. számú határozatát visszavonja. 

A képviselő-testület felhatalmazza Ruck Márton polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

              Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő: Azonnal 
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138/2013. (VII.31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, 

„KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című pályázati 

konstrukció keretében pályázatot nyújt be. 

 

1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe, helyrajzi száma: 

Medgyesegyháza Városi Uszoda: 5666 Medgyesegyháza, Luther utca 7., Hrsz.: 126 

2. A Projekt megnevezése: 

Medgyesegyháza városában az Uszoda villamosenergia-igényének kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal, KEOP-4.10.0/A/12-2013-0174 

3. A pályázati konstrukció száma és címe: 

KEOP-2012-4.10.0/A, Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal 

4. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 

54 888 207 Ft. Bruttó 

5. A tervezett beruházás elismerhető bekerülési költsége:  

54 888 207 Ft. Bruttó 

6. Az önkormányzati saját erő összege: 

8 233 232 Ft. Bruttó 

7. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 

46 654 975 Ft. Bruttó 

 

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás 

elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét - fejlesztési hitel igénybevételével - a 2013. 

évi költségvetésében biztosítja. 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az el nem számolható egyéb költségekre 

280.000 forintot biztosít a 2013. évi költségvetésében. 

 

Egyben a képviselő-testület a 114/2013. (V.29.) Kt. számú határozatát visszavonja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Ruck Márton polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

              Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő: Azonnal   

139/2013. (VII.31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megvitatta és áttekintette a 

szennyvízcsatorna-hálózat építés utolsó ütemére benyújtandó pályázattal kapcsolatos 

kérdéseket.  

1. Medgyesegyháza Város Önkormányzata úgy dönt, hogy a Környezet és Energia 

Operatív Programon belül meghirdetett „Szennyvízelvezetés és tisztítás” c. 

konstrukcióra (KEOP-1.2.0) benyújtja pályázatát.  

 

2. A „Medgyesegyháza szennyvízhálózat IV. ütem és szennyvíztisztító telep bővítése” 

című pályázat összesen nettó 861.383.027,-Ft összköltségű, az igényelt támogatás 
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nettó 818.313.876 forint és ehhez az Önkormányzat nettó 43.069.151 forint összegű 

saját forrást biztosít, amely a beruházás nettó bekerülési költségeinek 5 %-a.   

 

3. Medgyesegyháza Város Önkormányzata úgy határoz, hogy a beruházáshoz szükséges 

saját erőt biztosítása érdekében a szükséges feltételek fennállása esetén pályázatot 

nyújt be az EU Önerő Alap támogatására.  

 

4. Medgyesegyháza Város Önkormányzata az Önerő Alap által nem fedezett saját erő 

összegét, illetve az önerő pályázat sikertelensége esetén az teljes saját erőt a 2013 és 

2014 évi költségvetéséből biztosítja a beruházáshoz. 

 

5. Az önkormányzat vállalja a beruházással létrejött hálózat működtetésének pénzügyi 

fedezetének biztosítását. 

 

Jelen határozat meghozatalával egyidejűleg a Képviselő-testület hatályon kívül helyezi az 

e tárgyban korábban hozott 177/2012. (IX.25.) Kt. határozatát. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

 

140/2013. (VII.31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia 

Operatív Programon belül meghirdetett „Szennyvízelvezetés és tisztítás” c. konstrukcióra 

(KEOP-1.2.0). A „Medgyesegyháza szennyvízhálózat IV. ütem és szennyvíztisztító telep 

bővítése” című, KEOP-1.2.0/09-11-2012-0021 azonosító számú pályázat összesen 

861.383.027,- Ft összköltségű, az igényelt támogatás nettó 818.313.876,- Ft és ehhez az 

Önkormányzat nettó 43.069.151,- Ft összegű saját forrást kíván biztosítani, a beruházás nettó 

bekerülési költségének 5 %-os mértékében.  

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata gazdasági, költségvetési helyzetére tekintettel úgy 

határoz, hogy a beruházáshoz szükséges saját erő biztosítása érdekében a projekt támogatási 

szerződésének hatályba lépését követően pályázatot nyújt be vissza nem térítendő BM Önerő 

Alap támogatására a teljes önerő összegének megigénylésére, annak ütemezése szerint. 

 

A Képviselő-testület  egyben a 60/2013. (III. 26.) Kt. határozatát visszavonja 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önerő-támogatáshoz szükséges 

valamennyi nyilatkozat megtételére, valamint az önerő-pályázat lebonyolításához szükséges 

valamennyi intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

Határidő: értelemszerű 
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141/2013. (VII.31.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a polgármester által 

önkormányzat nevében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 2013. év II. félévi ellátására vonatkozóan aláírt szerződést. 

Vállalja, hogy az intézmény 2013. évi költségvetésébe beépíti a feladatellátás finanszírozását, 

vállalja, hogy az érintett települések részére megelőlegezi az állami finanszírozáson felüli 

többletköltségeket annak önkormányzatok által vállalt elszámolásáig, 2014. február 28-ig. 

 

Vállalja a Medgyesegyházára kihelyezett készülékekre vetítve max. 3.000.- Ft/ készülék 

erejéig a felmerült többletköltségeket. 

 

Az intézménynél a feladatellátás kapcsán felmerülő többletköltségeket az önkormányzat 

2013. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítja. 

 

Felkéri a polgármestert a feladatellátás kapcsán szükséges költségvetési rendelet módosítás 

következő ülésre történő előkészítésére. 

 

Felhatalmazza a Gondozási Központ vezetőjét a szükséges megállapodások megkötésére, 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

     rendelet módosításra: 2013. augusztus 27. 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

   Krucsai Mariann pü. osztályvezető 

   Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

 

 

142/2013. (VII.31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 

81/2011. (VIII. 11.) VM rendelete által meghirdetett Tanyafejlesztési Programra 

előirányzatára kanalas árokásó gép és hozzá tartozó adapter beszerzésére. A beszerzés teljes 

összege: bruttó 11 109 999 Ft, az igényelt támogatás összege: 9 998 999 Ft, az önerő mértéke 

1 111 000 Ft. 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy az önerő összegét a 

2013. évi költségvetés tartalék kerete terhére biztosítja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Ruck Márton polgármester 
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143/2013. (VII.31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 1. napjától 

kezdődően a 2. számú háziorvosi körzet tekintetében, a háziorvosi alapellátási feladatokat a 

Gondozási Központ intézmény keretén belül kívánja biztosítani, a praxis betöltésének 

időpontjáig.  

A háziorvosi alapellátás folyamatos és zökkenőmentes biztosítása érdekében felkéri a 

Gondozási Központ vezetőjét a szolgáltatás működési engedélyének megkérésére, a 

működtetéshez szükséges szerződések (finanszírozási szerződés, helyettesítő orvossal kötendő 

vállalkozási, vagy megbízási szerződést, felelősségbiztosítási szerződés, asszisztens 

közalkalmazotti kinevezése stb.) megkötésére, a rendelő szakmai minimumfeltételeinek 

biztosítására.  

A háziorvosi rendelő működéséhez a szakmai minimumfeltételek pótlásához szükséges 

forrásokat a Képviselő-testület a 2013. évi tartalék terhére biztosítja. 

Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési rendeletének soron következő 

módosításakor a minimumfeltételek pótlásához szükséges források átvezetéséről 

gondoskodjon. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Ruck Márton polgármester 

  Mészárosné Hrubák Mária- intézményvezető 

 

144/2013. (VIII.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. I. 

félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

145/2013. (VIII.27.) 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 

 

146/2013. (VIII.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Oktatási Bizottság 

2013. május - július hónapokban az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló 

beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: Ruck Márton   polgármester 

Határidő: azonnal 
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147/2013. (VIII.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2012. december - 

2013. július hónapban az átruházott hatáskörben hozott döntéséről szóló beszámolót 

elfogadja.  

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

148/2013. (VIII.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Varázserdő 

Óvoda státuszainak számát az alábbiak szerint határozza meg. 

2013. szeptember 1. napjától 23 fő. 

 

Felkéri az intézményvezetőt a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére és a jegyzőt 

fentiek költségvetésen történő átvezetésére. 

 

Határidő: értelem szerint: 

Felelős: Varga Jánosné intézményvezető 

   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

   Krucsai Mariann pü. vezető 
 

149/2013. (VIII.27.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Vécsey és 

Szondy utcák közötti tömbre vonatkozó Településszerkezeti terv módosítását elfogadja a 

határozat mellékletét képező (cd lemez) terveknek megfelelően. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

150/2013. (VIII.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét 

(CD lemez) képező Medgyesegyháza Zöldterületi Fejlesztési koncepciótervét. A 2014. évi 

költségvetésben 9 500 000 Ft forrást biztosít az ütemtervben szereplő fejlesztések 

megvalósítására. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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151/2013. (VIII.27.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Medgyesegyházi 

KÉSZ Nonprofit Kft. - felvételtől számított egy évre szóló - folyószámla hitelkeret 

igényléséhez. 

A Képviselő-testület készfizető kezességet vállal a tőke és járulékai visszafizetésére 

maximum 10 millió Ft erejéig. 

Felhatalmazza az ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére, valamint felhatalmazza a 

polgármestert a készfizető kezességhez szükséges okiratok aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

   Horváth László ügyvezető 
 

152/2013. (VIII.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 

56/2013. (VI. 29.) VM rendelete által meghirdetett Tanyafejlesztési Programra előirányzatára 

útseprő adapter, valamint kanalas árokásó gép beszerzésére. A beszerzés teljes összege: bruttó 

11.109.999,- Ft, az igényelt támogatás összege: 9.998.999,- Ft, az önerő mértéke 1.111.000,- 

Ft. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy az önerő összegét a 

2013. évi költségvetés tartalék kerete terhére biztosítja. 

 

Egyben a képviselő-testület a 142/2013. (VII.31.) Kt. számú határozatát visszavonja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

153/2013. (VIII.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 

megyei önkormányzati tartalékból és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését 

szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásokról szóló 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet alapján 

pályázható, a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi 

kiegészítő támogatásra. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2013. szeptember 30. 

Felelős: Ruck Márton polgármester 
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154/2013. (VIII.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 

működőképességének biztosítása érdekében az OTP Bank Nyrt. Dél-Alföldi Régió 

Békéscsabai Igazgatóságától, mint számlavezető intézettől a maximálisan adható hitelkeret 

mértékéig folyószámla-hitelkeretet kíván igénybe venni, illetve a folyószámla hitelkeret 

szerződést meg kívánja hosszabbítani.  

A folyószámla-hitelkeret lejárata: 2013. december 20. 

 

Az Önkormányzat vállalja, hogy a Hitelt, kamatát és járulékos költségeit a Hitel teljes 

futamideje alatt beépíti a költségvetésébe. Az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi 

intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra 

kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Pénzforgalmi Bankszámlát és az egyéb 

számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást 

biztosít. Az Önkormányzat hozzájárul az állami támogatás, a helyi adó és a gépjárműadó 

bevétel OTP Bank Nyrt. javára történő engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az 

engedményezett bevételeket az OTP Bank Nyrt. a folyószámlahitelből eredő tartozás 

törlesztésére fordítja. 

 

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel és járulékaink megfizetésére. 

Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti szerződés aláírására 

felhatalmazza a polgármestert. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

  Krucsai Mariann pü. vezető 

 

155/2013. (VIII.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megvitatta és áttekintette a 

szennyvízcsatorna-hálózat építés utolsó ütemére benyújtandó pályázattal kapcsolatos 

kérdéseket.  

 

1. Medgyesegyháza Város Önkormányzata úgy dönt, hogy a Környezet és Energia 

Operatív Programon belül meghirdetett „Szennyvízelvezetés és tisztítás” c. 

konstrukcióra (KEOP-1.2.0) benyújtja pályázatát.  

 

2. A „Medgyesegyháza szennyvízhálózat IV. ütem és szennyvíztisztító telep bővítése” 

című pályázat összesen nettó 861.383.027,-Ft összköltségű, az igényelt támogatás 

nettó 818.313.876 forint és ehhez az Önkormányzat nettó 43.069.151 forint összegű 

saját forrást biztosít, amely a beruházás nettó bekerülési költségeinek 5 %-a.   

 

3. Medgyesegyháza Város Önkormányzata úgy határoz, hogy a beruházáshoz szükséges 

saját erőt biztosítása érdekében a szükséges feltételek fennállása esetén pályázatot 

nyújt be az EU Önerő Alap támogatására.  
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4. Medgyesegyháza Város Önkormányzata az Önerő Alap által nem fedezett saját erő 

összegét, illetve az önerő pályázat sikertelensége esetén az teljes saját erőt a 2013, 

2014 és 2015. évi költségvetéséből biztosítja a beruházáshoz. 

 

5. Az önkormányzat vállalja a beruházással létrejött hálózat működtetésének pénzügyi 

fedezetének biztosítását. 

 

Jelen határozat meghozatalával egyidejűleg a Képviselő-testület hatályon kívül helyezi az 

e tárgyban korábban hozott 139/2013. (VII.31.) Kt. határozatát. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

156/2013. (VIII.27.) Kt. határozat 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 300-300 000 Ft többletforrást 

biztosít a 2013. évi költségvetés tartalék kerete terhére az átmeneti segély és rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatás előirányzatához.  

Felkéri a jegyzőt a döntés költségvetési rendeletben történő átvezetésére.  

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Ruck Márton polgármester 
 

157/2013. (VIII.27.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete testvérvárosi kapcsolatot 

kíván létesíteni Gúta (Kolarovo, Szlovák Köztársaság) városával.  

Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás tartalmának 

egyeztetésével, előkészítésével, és annak megszervezésére, hogy a megállapodás 

aláírására ünnepélyes keretek között a XXI. Medgyesegyházi Napok keretében kerüljön 

sor.  

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Ruck Márton polgármester 
 

164/2013. (X.08.) 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 
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165/2013. (X.08.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához csatlakozik. 

Eredményes pályázat esetén a pályázók részére („A” és „B” típusú pályázó esetén is) havi 4 

000 Ft Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrészt biztosít.  

Felhatalmazza a polgármestert a visszavonhatatlan Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az 

elektronikus adatbázis használatáról szóló irat aláírására, valamint a pályázati kiírás 

közzétételére. 

 

Felelős: Ruck Márton  polgármester 

Határidő: a Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról 

szóló   

-  irat visszaküldésére: pályázat megjelenését követő azonnal 

- a pályázat kiírására: pályázat megjelenését követő azonnal. 

 

 

166/2013. (X.08.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 1-től Varga 

Jánosné illetményét az alábbiak szerint állapítja meg. 

Havi alapilletményét bruttó 255.163,- Ft-ban, vezetői pótlékát 123 715 Ft-ban állapítja meg. 

 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Ruck  Márton polgármester  

              Holecz Andrásné munkaügyi ügyintéző 
 

167/2013. (X.08.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Varázserdő Óvodában a 2013-

2014 nevelési évben engedélyezi a maximális csoportlétszám 20 %-kal történő túllépését, 

amennyiben az az SNI-s gyermekek csoportlétszám szervezéskor figyelembe veendő 

számítási módjából ered. 

 

 

Határidő:  szerint 

Felelős: Varga Jánosné intézményvezető 
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168/2013. (X.08.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyázi Varázserdő 

Óvoda 2013/2014. nevelési évre vonatkozó munkatervében foglaltakkal egyetért. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Varga Jánosné intézményvezető 

 

 

169/2013. (X.08.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vodafone Magyarország 

Zrt-vel 2002. július 4-én  a medgyesegyházi külterület 0122/53 helyrajzi számú ingatlanból 

150 m
2
 nagyságú területrész bérbeadására vonatkozó, 2014. december 31-ig hatályos bérleti 

szerződés módosításához azzal a feltétellel járul hozzá, ha a 2013, 2014, 2015-ös évben a 

2012. évi bérleti díj összege (bruttó 598.418,-Ft)  kerül megfizetésre, viszont 2016. január 1-

től érvényesíthető lesz az infláció követés, azaz az árindexálás folytatódik. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiek figyelembevételével a szerződésmódosítás 

aláírására. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

              Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő: Értelem szerint 

170/2013. (X.08.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy Pusztaottlaka Község Önkormányzatával a Medgyesegyházi Közös Önkormányzati 

Hivatal működtetésére vonatkozó, valamint Medgyesbodzás Község Önkormányzatával a 

Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda működtetésére, finanszírozására vonatkozó szerződést 

módosítsa, illetve megkösse a költségvetési rendeletben foglaltakkal összhangban. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

  Krucsai Mariann pü. vezető 
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171/2013. (X.08.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

medgyesegyháza belterület 1738 helyrajzi számú, természetben Bánkúton található temető 

ingatlanból nem hasznosított kb. 4 200 m2 nagyságú belterületi ingatlanrészt 5 év időtartamra, 

2013. november 1-től 2018. október 30-ig bérbe adja Seres István Bánkút, Dózsa u. 21. szám 

alatti lakos részére. 

A terület éves bérleti díja bruttó 4.000,- Ft, amelyet a bérlő első alkalommal a bérleti 

szerződés aláírásával egy időben, majd évente szeptember 30-ig előre köteles befizetni a 

Közös Önkormányzati Hivatal pénztárába. 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

bérleti szerződés megkötésére. 

 

Felelős:  Ruck Márton polgármester 

Határidő:  Értelem szerint 

 

172/2013. (X.08.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzati és hivatali feladatok ellátására gépjárművet vásárol, amelyet az önkormányzat 

tisztségviselői és az önkormányzat hivatalának dolgozói a munkaköri feladataik ellátására 

használnak fel. A gépjármű tulajdonosa Medgyesegyháza Városi Önkormányzat, 

üzembentartója a Közös Önkormányzati Hivatal. 

 

A Képviselő-testület a gépjármű vásárlására maximum 5 000 000 Ft-ot biztosít az 

önkormányzat 2013. évi költségvetésének tartalék-kerete terhére. 

Felhatalmazza a polgármestert a fenti összeghatáron belül a gépjármű megvásárlására. 

 

Felelős:  Ruck Márton polgármester 

                        Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő:  Értelem szerint 

 

173/2013. (X.08.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tótkomlós és térsége 

állati hulladékgyűjtő és átmeneti tároló telep résztulajdonosa, az alábbi tartalmú 

együttműködési megállapodást jóváhagyja: 

 

„EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

Amely létrejött a Tótkomlós és térségében keletkező állati hulladék kezelésére, mint közös 

feladat célszerű, gazdaságos és hatékony megoldására  

 

Almáskamarás Község Önkormányzata 

Székhely: 5747 Almáskamarás, Dózsa György u. 54. 

Képviseli: Mazán Attila polgármester 
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Ambrózfalva Község Önkormányzata 

Székhely: 6916 Ambrózfalva, Dózsa György u. 1. 

Képviseli: Perleczki Béláné polgármester 

 

Battonya Város Önkormányzata 

Székhely: 5830 Battonya, Fő u. 91. 

Képviseli: Dr. Karsai József polgármester 

 

Békéssámson Község Önkormányzata 

Székhely: 5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12. 

Képviseli: Barna Jánosné polgármester 

 

Csanádalberti Község Önkormányzata 

Székhely: 6915 Csanádalberti, Fő u. 30. 

Képviseli: Csjernyik Zoltán polgármester 

 

Csanádapáca Község Önkormányzata 

Székhely: 5662 Csanádapáca, Szent Gellért u. 31.  

Képviseli: Oláh Kálmán polgármester 

 

Csorvás Város Önkormányzata 

Székhely: 5920 Csorvás, Rákóczi u. 17. 
Képviseli: Szilágyi Menyhért polgármester 

 

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata 

Székhely: 5836 Dombegyház, Felszabadulás u. 5. 
Képviseli: Dr. Varga Lajos polgármester 

 

Dombiratos Község Önkormányzata 

Székhely: 5745 Dombiratos, Széchenyi u. 42. 
Képviseli: Bajczán Endre Péter polgármester 

 

Eperjes Község Önkormányzata 

Székhely: 6624 Eperjes, Petőfi u. 1. 
Képviseli: Dr. Kiss Csaba polgármester 

 

Gádoros Nagyközség Önkormányzata 

Székhely: 5932 Gádoros, Kossuth u. 16. 
Képviseli: dr. Prozlik László polgármester 

 

Gerendás Község Önkormányzata 

Székhely: 5925 Gerendás, Petőfi u. 2. 
Képviseli: Lengyel Zsolt András polgármester 

 

Kardoskút Község Önkormányzata 

Székhely: 5945 Kardoskút, Március 15. tér 3. 
Képviseli: Lengyel György polgármester 

 

Kevermes Nagyközség Önkormányzata 

Székhely: 5744 Kevermes, Jókai u. 1. 
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Képviseli: Lantos Zoltán polgármester 

 

Kisdombegyház Község Önkormányzata 

Székhely: 5837 Kisdombegyház, Kossuth u. 77. 
Képviseli: Tomka István Jánosné polgármester 

 

Kunágota Község Önkormányzata 

Székhely: 5746 Kunágota, Rákóczi u. 9. 
Képviseli: Pápai Zoltán polgármester 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata 

Székhely: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. 
Képviseli: Ruck Márton polgármester 

 

Mezőhegyes Város Önkormányzata 

Székhely: 5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 11. 
Képviseli: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 

Székhely: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.  
Képviseli: Dr. Turcsán Zsolt Attila polgármester 

 

Nagyér Község Önkormányzata 

Székhely: 6917 Nagyér, Szabadság u. 33. 
Képviseli: Lőrincz Tibor polgármester 

 

Nagykamarás Község Önkormányzata 

Székhely: 5751 Nagykamarás, Kossuth u. 2. 
Képviseli: Pelle István polgármester 

 

Orosháza Város Önkormányzata 

Székhely: 5901 Orosháza, Szabadság tér 4-6.  
Képviseli: Dr. Dancsó József polgármester 

 

Tótkomlós Város Önkormányzata 

Székhely: 5940 Tótkomlós, Fő út 1. 
Képviseli: Dr. Garay Rita polgármester 

 

Végegyháza Község Önkormányzata 

Székhely: 5811 Végegyháza, Széchenyi u. 2. 
Képviseli: Varchó István polgármester 

 

mint felek (együttesen és a továbbiakban, mint Felek) között az alábbi tartalommal: 

 

I. MEGÁLLAPODÁS 

 

1) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv) 13. § (1) 

bekezdése szerint a hulladékgazdálkodás helyi önkormányzati feladat. A hulladékról szóló 

2012. évi CLXXXV. törvény hatálya kiterjed minden hulladékra, az 1.§ (3) bekezdésében 

felsorolt hulladékok kivételével. 
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 A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó 

állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet, illetve 

az annak alapjául szolgáló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a 

állati melléktermék gyűjtő-átrakó telepen is összegyűjthetők a kislétszámú állattartó 

telepeken elhullott állatok hullái, a saját fogyasztás céljából levágott állatokból és a 

kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló miniszteri 

rendelet szerinti kistermelői élelmiszer-előállításból (a továbbiakban: kistermelői 

élelmiszer-előállítás) származó állati eredetű melléktermékek, továbbáaz elhullott 

kedvtelésből tartott állatok hullái, ha az állattartó, illetve kistermelő ezen állati eredetű 

melléktermékek tárolásához nem rendelkezik megfelelő telephelyi állati melléktermék 

gyűjtőhellyel. 

Felek ennek megfelelően, Tótkomlós és térsége állati hulladékának kezelésén belül, annak 

biztonságos, elkülönített gyűjtési és átmeneti tárolási rendszerének kialakítására 

vállalkoztak. Ennek megvalósítása érdekében felek az Európai Regionális Fejlesztési 

Alapból finanszírozott ún. KIOP - Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program - 

keretében vissza nem térítendő támogatásra pályáztak az állati hulladékok, mint speciális 

kiemelt hulladékáramnak a többi hulladéktól elkülönülő gyűjtésére, kezelésére és 

ártalmatlanítására. 

A pályázati előírásoknak megfelelően felek„Tótkomlós és térsége állati hulladék-kezelési 

Önkormányzati Társulás” néven, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. 

évi CXXXV. törvény  9.§-a alapján 2005. június 17.napján, közös döntéshozó szerv 

(Társulási Tanács) létrehozásával működő, jogi személyiséggel nem rendelkező 

önkormányzati társulást hoztak létre. 

2) A pályázat sikeres volt. A Támogatási Szerződés azonosító adatai: KIOP-1.2.0-F.-2005-

12-0001/2. 

 

3) A nyertes pályázat eredményeként, felek az „Állati hulladék kezelése Tótkomlós” KIOP-

1.2.0-F.-2005-0001/2 azonosító számú projekt keretében állati melléktermék gyűjtő-

átrakó telepet hoztak létre, kialakították a szükséges épületeket, infrastruktúrát, 

beszerezték a feladat ellátásához szükséges tárgyi eszközöket. 

 

4) Figyelembe véve, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. tv. (Mötv.) a jogi személyiséggel nem rendelkező önkormányzati társulási 

formát nem ismeri el, Felek a társulási megállapodást 2013.07.01. napjától hatályon kívül 

helyezik és a továbbiakban a KIOP projekt megvalósítására vállalt kötelezettségeik 

teljesítése során a társulási megállapodás helyébe lépő, jelen Megállapodás szerint járnak 

el. 

5) Felek 2010.05.31.-én földhasználati megállapodást kötöttek, mely szerint Tótkomlós 

Város Önkormányzata 2039. augusztus 29. napjáig földhasználati jogot biztosít a jelen 

szerződésben megjelölt felek részére a tótkomlósi 069/34 hrsz-ú ingatlanra.  

 

6) Felek rögzítik, hogy a projekt eredményeként a tótkomlósi 069/34 hrsz-ú ingatlanon 

található 069/34/A hrsz alatti „állati hulladékgyűjtő és tároló épület „a  069/34/B hrsz 



 

 258 

alatti „garázs” épület, valamint a  069/34/C hrsz alatti „porta és szociális épület” 

megjelölésű felépítmények, a tótkomlósi 069/11 hrsz. alatt felvett  „dögtér” megjelölésű 

ingatlan, a tótkomlósi 070/1 hrsz alatt felvett monitoring kutak valamint a jelen 

megállapodás 2.számú mellékletében felsorolt egyéb tárgyi eszközök felek osztatlan 

közös tulajdonát képezik.  

 

7) Felek rögzítik, hogy a Projekt beruházási szakasza lezárult. A Projekt fenntartási időszaka 

az utolsó Projekt előrehaladási jelentés elfogadásának napjától számított öt év, amely 

2013.10.06-án jár le. Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha az aláírt támogatási 

szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesült és ezen kötelezettségek 

megvalósulásának eredményeiről benyújtásra kerülő ún. nyomonkövetési jelentés a 

Közreműködő szervezet részéről, a projekt lezárását igazoló záró jegyzőkönyv pedig a 

támogató (irányító hatóság) és a Közreműködő Szervezet részéről jóváhagyásra került. 

 

8) Felek rögzítik, hogy egyhangú döntésükkel a Projekt keretében megvalósult osztatlan 

közös tulajdonukat képező állati hulladékgyűjtő és átmeneti tároló telep közszolgáltatási 

célú hasznosításáról, üzemeltetésbe adásáról és utógondozásáról - Tótkomlós Város 

Önkormányzatát, mint a Projekt Gesztor önkormányzatát és a tulajdonostársak 

képviselőjét megbízva - közösen gondoskodtak. Az erre vonatkozó, hatályos 

közszolgáltatás szerződést a tulajdonostársak képviseletében Tótkomlós Város 

Önkormányzata kötötte meg a Komlós Településszolgáltatási Kft.-vel. A közszolgáltatási 

szerződés 2013. október 31-én jár le. 

 

9) Felek a fenti tényekre tekintettel, jelen Megállapodásban a projekt beruházási részével 

kapcsolatos finanszírozási feltételeket– mivel azok már a társulási megállapodás hatálya 

alatt megvalósultak,– jelen Megállapodásban nem részletezik. 

 

10) Felek jelen Megállapodást a jogszabályi előírások, így különösen a nem emberi 

fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi szabályok 

megállapításáról szóló 2002. október 3-i 1774/2002/EK Európai Parlament és Tanács 

rendelete, a hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV. törvény, a hulladéklerakással, valamint 

a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) 

KvVM rendelet, a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre 

vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM 

rendelet, a Nemzeti Környezetvédelmi Program és az Országos Hulladékgazdálkodási 

Terv szem előtt tartásával kötik meg, ezzel biztosítva mindazon gazdasági, pénzügyi és 

jogi előfeltételeket melyek a Projekt fenntartási időszaka alatti követelmények sikeres 

teljesítéséhez szükségesek. 

 

11) Felek ennek megfelelően, jelen Megállapodásban szabályozzák a fenti ingatlanokon 

fennálló tulajdonközösség döntéshozatali rendjét, illetve a közös vagyon működtetésével 

kapcsolatos egyes finanszírozási és üzemeltetési kérdéseket. 

 

12) Felek – figyelemmel a Ptk. XII. fejezetének rendelkezéseire - rögzítik, hogy az osztatlan 

közös tulajdonukban álló épületeket, ingatlanokat, tárgyi eszközöket (a továbbiakban: 

állati-hulladékkezelési rendszer) oly módon működtetik, hogy az állati hulladékgyűjtő és 

átmeneti tároló telep saját nevében történő, közszolgáltatási célú hasznosításával, annak 
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üzemeltetésbe adásával a 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 12.§ (3) bek. alapján Tótkomlós 

Város Önkormányzatát, mint Gesztor önkormányzatot (a továbbiakban: Gesztor) bízták 

meg. A jelen Megállapodás aláírásának időpontjában hatályban lévő, e tárgyban létrejött 

közszolgáltatási szerződés megszűnését követő időszakra vonatkozóan a hasznosítás 

módjáról illetve az üzemeltető kiválasztásáról a jelen megállapodásban rögzítettek szerint, 

a tulajdonostársak képviselő-testületei által delegált tulajdonosi képviselőkből álló 

közgyűlés dönt.  

 

13) Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a területükön keletkező állati hulladék 

kezelésére (gyűjtésére és átmeneti tárolására) a közös tulajdonukat képező fenti 

ingatlanokon megvalósított állati-hulladékkezelési rendszert veszik igénybe. 

 

14) Felek rögzítik, hogy a közös tulajdonban álló, a 2. számú mellékletben felsorolt 

létesítmények, berendezések, járművek stb. felújításának és pótlásának a költségeit a 

tulajdoni hányaduk arányában viselik, amennyiben az elszámolt amortizáció a pótlási 

költségeket nem fedezi.  

 

15) Felek a közös tulajdon működtetése során kölcsönösen együttműködnek egymással, az 

érintett térség fejlődését szem előtt tartva, jelen megállapodásban lefektetett elveket 

betartják, a későbbiekben öncélúan nem akadályozzák az állati-hulladékkezelési rendszer 

működését. Készségüket és szándékukat is kifejezik, hogy a szükséges engedélyeztetési és 

hatósági eljárások eredményes lefolytatását támogatják és szakmailag elősegítik. 

Kötelezettséget vállalnak, hogy a saját hatáskörükben a saját területüket érintő joghatályos 

döntéseiket időben meghozzák, a végrehajtáshoz szükséges rendelkezéseket 

haladéktalanul megteszik, a vállalt pénzügyi kötelezettségeiket határidőre teljesítik. Tagok 

tudomásul veszik, hogy az együttműködési kötelezettségükből eredő feladataik 

megszegése esetén az ebből eredő következményekért felelősséggel tartoznak és az 

esetleges károkért helytállni kötelesek. 

 

 

II. A GESZTOR FELADATAI ÉS HATÁSKÖRE  

 

1.) Tagok elfogadják, hogy a Projekt Gesztora és a tulajdonközösség képviselője 

Tótkomlós Város Önkormányzata, amely a Projekt üzemeltetésével kapcsolatos pénzügyi-

gazdasági feladatok lebonyolítását végzi.  

 

A Gesztor székhelye: Tótkomlós, Fő u.1. 

 

Tótkomlós Város Önkormányzata a gesztori feladatok ellátására jelen együttműködési 

megállapodás aláírásával egyidejűleg kötelezettséget vállal. 

 

A Gesztor tudomásul veszi, hogy valamennyi a Projekt működtetésével kapcsolatos, 

érdeminek minősíthető, valamint a Felek által megjelölt kérdésben a közgyűléssel vagy 

magukkal a tulajdonközösség tagjaival előzetesen egyeztetni és a megtett lépésekről 
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utólag beszámolni köteles. Azon jognyilatkozatokat, amelyeknek következtében a 

tulajdonközösség tagjai kötelezetté válnak, a Gesztor csak a felek közötti előzetes 

egyeztetés alapján teheti meg.  

 

Felek tudomásul veszik, hogy az állati hulladékkezeléssel kapcsolatos feladataik 

megvalósításával kapcsolatban a Gesztor által a projekt megvalósítását támogató szerv 

irányában tett nyilatkozatok a tulajdonközösség tagjait jogosítják fel, illetve kötelezik.  

A támogató szervezetnek a tulajdonközösség tagjaival történő kapcsolattartása a 

gesztoron, illetve annak a támogatási szerződésben megjelölt projektmenedzserén 

keresztül történik.  

 

2.) A Gesztor minden olyan feladatot köteles ellátni, amely a projekt keretében megvalósult 

állati-hulladékkezelési rendszer működtetését szolgálja, így különösen: 

 ellátja a projekttel összefüggő teljes gazdasági és számviteli rendszer kezelését; 

 negyedévente írásbeli tájékoztatást ad a projektről a tulajdonostársak számára; 

 a projekthez igazodó feladatokhoz határidőket rendel; 

 előkészíti és koordinálja a tulajdonközösség tagjainak együttműködésével és 

szervezeti kérdésekkel összefüggő döntéseket; 

 összehangolja a tulajdonközösség tagjai ár-, foglalkoztatási-, üzemeltetési politikáját, 

irányítja a szükséges kapcsolódó adatszolgáltatást; 

 észrevétellel és kérdéssel élhet a tulajdonközösség tagjai, azok közigazgatási szervei, a 

térségi képviselők, a hatóságok, továbbá a szakmai munkában, kivitelezésben működő 

szervek, személyek felé; 

 elkészíti és előterjeszti a projekt éves teljes körű pénzügyi beszámolóját; 

 kötelezően tájékoztatást nyújt a támogatási szerződésben megjelölt szervek és 

személyek részére. 

 

3.) A tulajdonközösség tagjai tudomásul veszik, hogy a tulajdonközösség pénzügyi, gazdasági 

feladatait Tótkomlós Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala látja el. A 

tulajdonközösség pénzeszközeit a Gesztor által nyitott és az önkormányzati számlától 

elkülönült alábbi bankszámlán kezeli: 10402142-49555648-48531270. 

 

4.) A Gesztornak biztosítania kell a KIOP szervezeti rendszerrel történő és a jogszabályokban 

előírt feladatok teljes körű elvégzését. Biztosítania kell továbbá az ellenőrzés teljes 

személyi, tárgyi feltételeit. Ennek érdekében a Gesztor - a közgyűlés előzetes 

felhatalmazása alapján - intézkedhet a működési feltételek bővítéséről, esetleges 

szűkítéséről. 

 

5.) A Gesztor megbízatása 2013.12.31. időtartamra szól.  

6.) A tulajdonközösség tagjai a projekt napi feladatainak ellátásával a Gesztor önkormányzat 

polgármesteri hivatalának elkülönült egységét bízzák meg, ún. projekt-irányító 

szervezetként (Project Implementation Unit), a továbbiakban PIU.   

A PIU feladatait alapvetően a tulajdonközösség alaptevékenységét meghatározó 

jogszabályi és pályázati előírások határozzák meg. 
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A PIU feladata és hatásköre: 

- Tagok tájékoztatása; 

- koordinál, kapcsolatot tart és egyeztetéseket szervez a projektben érintett összes 

céggel, szakértővel, felügyeleti és engedélyezési hatóságokkal, minisztériumokkal, 

intézményekkel, az engedélyeztetésben, tervezésben, jóváhagyásban, 

tenderfolyamatokban, építésfelügyeletben és üzembe helyezési eljárásokban érintett 

felekkel; 

- havonta elkészíti a projekttel kapcsolatos költségkimutatásokat, összesítőket a 

Gesztor, valamint a tulajdonközösség tagjai számára; 

- a havi beszámolási kötelezettségen felül, amennyiben indokolt, köteles 

költségkimutatást határidőre készíteni; 

- részt vesz a közgyűlés ülésein, egyeztet az önkormányzatokkal; 

- végrehajtja a határozatokat; 

- jelentést készít a jogszabályi, adózási, gazdasági feltételek megvalósulásáról; 

- összegzi a tulajdonközösség és tagjai munkáját, észrevételeket tesz további 

szabályozásra; 

- ellátja a támogatási szerződés által delegált feladatokat; 

- a nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségek teljesítésének 

szervezése (PR tevékenység, pl. honlap működtetése, média megjelenés, 

tájékoztató/emléktáblák); 

- adatszolgáltatás; 

- a közbeszerzési eljárások előkészítése, közreműködés a lebonyolításában, javaslat a 

szerződéskötésre; 

- a projekt dokumentumainak begyűjtése, rendszerezése, megőrzése és archiválása; 

- a projekttel kapcsolatos konfliktusok és jogviták rendezésében aktív részvétel és 

segítségnyújtás. 

 

III. A TULAJDONKÖZÖSSÉGRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

 

1.) Felek tudomással bírnak arról, hogy az általuk igénybe vett vissza nem térítendő 

támogatásból létrehozott vagyon kizárólag csak a foglalkoztatási, a szolgáltatási és 

egyéb kötelezettség átvállalásával és átruházásával, valamint az illetékes KIOP 

irányító hatóság előzetes jóváhagyásával idegeníthető el, adható bérbe, használatba 

vagy terhelhető meg az ún. támogatási szerződésben meghatározott kötelezettségek 

lejártáig. A támogatásból létrehozott vagyonnak az irányító hatóság hozzájárulásával 

történő elidegenítése esetén, a bevételből a támogatás arányának megfelelő, de 

legalább a támogatással azonos összeget kell a tulajdonostársak, mint eladók részére 

történő teljesítést követő 5 munkanapon belül visszafizetni a támogatást nyújtó 

szervnek (irányító hatóságnak). 

 

2.) Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben indokolt, a közös tulajdonban álló 

ingatlanok és eszközök üzemeltetéséhez a Gesztor Önkormányzat részére a tulajdoni 

hányaduk szerinti aránynak megfelelő működési hozzájárulást fizetnek.  A működési 

hozzájárulás mértékét a közgyűlés évente előre, a tárgyévet megelőző év november 

30. napjáig határozza meg. Amennyiben a közös vagyon működési költségei 

előreláthatólag meghaladják a rendelkezésre álló összeget, a közgyűlés a működési 

hozzájárulás emelését határozhatja el a tag önkormányzatok képviselő-testületeinek 



 

 262 

jóváhagyása mellett. Az egyes tulajdonostársak működési hozzájárulásának pontos 

mértékét a Gesztor által összehívott közgyűlés külön határozatában rögzíti. A Felek a 

későbbiekben kötelesek a működési hozzájárulás összegét a Gesztor Önkormányzat 

polgármesterének felhívására 30 napon belül a felhívásban megjelölt bankszámlára 

átutalni. 

 

3.) A Gesztor Önkormányzat a tulajdonközösség bevételeit és kiadásait egy erre 

elkülönített számlán köteles nyilvántartani. A számláról részletes kimutatást köteles 

évente legalább egyszer, illetve a Felek kérelmére bármikor a Felek rendelkezésére 

bocsátani. 

 

IV. A TULAJDONKÖZÖSSÉG SZERVEZETE 

 

A Felek rögzítik, hogy a Projektet tulajdonostársi közösségként valósították meg és 

működtetik. 

 

A tulajdonközösség létrehozásának kelte: 2013. július 1. 

A tulajdonközösség NAV-nál bejelentett neve: Tótkomlós és térsége állati-hulladék kezelési 

Önkormányzati Tulajdonközösség  

A tulajdonközösség adószáma:26903271-1-04 

A tulajdonközösség NAV-nál bejelentett képviselője, annak képviseletében eljáró személy 

megnevezése és tisztsége: dr. Garay Rita polgármester 

 

Felek rögzítik, hogy jelen Megállapodás aláírásától kezdve a tulajdonközösség szervezeti 

rendszere az alábbiak szerinti: 

1. A tulajdonközösség döntéshozó szerve: Közgyűlés 

2. Ellenőrző szerve:    Ellenőrző Bizottság 

 

 Közgyűlés 

 

A tulajdonközösség döntéshozó szerve a közgyűlés, amelyet a jelen megállapodást aláíró 

önkormányzatok képviselő-testületei által állandó tagként delegált tulajdonosi képviselők 

alkotják, akik a jelen megállapodásban meghatározott számú szavazattal rendelkeznek. 

 

Felek a tulajdonostárs önkormányzatokat az általuk delegált tulajdonosi képviselők útján 

megillető szavazatok számát a közgyűlésben az őket megillető tulajdoni hányad arányában 

állapítják meg. 

 

Az egyes önkormányzatokra jutó szavazatok számát a megállapodás 1. számú melléklete 

tartalmazza. 

 

A közgyűlés dönt a jelen megállapodásban meghatározott saját feladat- és hatáskörben. 

 

Közgyűlés kizárólagos feladat- és hatásköre: 

a) a közgyűlés elnökének, elnökhelyettesének a megválasztása, visszahívása, díjazásuk 

megállapítása, 

b) a működési hozzájárulás mértékének megállapítása, 

c) a feleket terhelő egyéb kötelezettség megállapítása, 
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d) a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról döntés, szükség szerint szakértői 

vélemények figyelembe vételével, 

e) jelen megállapodás módosításának indítványozása, mely határozat hatálybalépéséhez a 

jelen megállapodást megkötő önkormányzatok mindegyikének jóváhagyó döntése 

szükségeltetik, 

f) a tulajdonközösség megszüntetésének indítványozása, mely határozat a 

tulajdonközösséget alkotó önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének 

döntésével lép hatályba, 

g) a tulajdonközösség éves költségvetésének, év végi beszámolójának elfogadása, 

h) döntés minden olyan jogügyletben, amely során a tulajdonközösség 1.000.000,-Ft-ot 

meghaladó mértékben vállalna kötelezettséget, 

i) a megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése, stratégiai célok 

meghatározása, 

j) a felek által megvalósított projekt szerinti célkitűzések megvalósulásának, azok 

időarányos állapotának elemzése és értékelése, 

k) a tulajdonostársak között felmerülő esetleges vitás kérdések megtárgyalása, esetleg 

állásfoglalás a kérdésben, illetve a végrehajtás során felmerülő problémák körében, 

l) az állati-hulladékkezelő rendszer üzemeltetőjének kiválasztása, az üzemeltetési 

(szolgáltatási) díj meghatározása, üzemeltető ellenőrzése, 

m) egyéb, a jelen megállapodásban meghatározott feladat ellátása. 

 

A közgyűlés működése 

 

A közgyűlés üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. 

A közgyűlést össze kell hívni, ha a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben kell dönteni, 

ha azt bármely Fél a napirend egyidejű megjelölésével indítványozza, illetve ha azt az 

ellenőrzésre jogosult szerv vezetője kezdeményezi. 

 

A közgyűlés az első ülésén tagjai közül elnököt és elnökhelyettest választ.  

 

A közgyűlés üléseinek összehívása és a napirend kialakítása az Gesztor feladata, de a 

napirend összeállításában a közgyűlés bármely tagjának indítványtételi joga van. A közgyűlés 

ülését az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes hívja össze írásban, az ülés napját 

megelőzően legalább 15 nappal korábban. 

 

A közgyűlés határozatképes, ha ülésén a szavazatok több mint felével rendelkező képviselők 

személyesen vagy meghatalmazott útján jelen vannak.  

 

Határozatképtelenség esetén az eredeti időpontot követő 8 napon túli, de 30 napon belüli 

időpontra kell az újabb ülést összehívni. 

 

A közgyűlés ülésére bármely Fél indítványozhatja szakértő vagy egyéb személy meghívását. 

Ezen személyek az ülésen részt vehetnek, a napirendi pontokhoz hozzászólhatnak, de 

szavazati joggal nem rendelkeznek. 

 

A közgyűlés a határozatait nyílt szavazással, kézfeltartással hozza meg. 

 

A javaslat elfogadásához legalább annyi képviselő igen szavazata szükséges, amely 

meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét. 

 



 

 264 

Az a), b), f) g.) h.) és l.) pontokban foglalt esetekben a döntéshez minősített többség 

szükséges. A minősített többséghez legalább annyi képviselő igen szavazata szükséges, amely 

meghaladja a tulajdonközösség összes tagjának szavazatai felét.  

 

A közgyűlés határozatai a közgyűlésen magukat nem képviseltető, meg nem jelent Felekre is 

kötelező érvényűek. 

 

A közgyűlés üléséről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni. A jegyzőkönyv 

tartalmazza az ülésen résztvevő képviselők és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi 

pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét és a hozott határozatokat. 

A jegyzőkönyvre a képviselő-testületek üléséről szóló jegyzőkönyv szabályait kell alkalmazni 

azzal az eltéréssel, hogy a jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke és a közgyűlés által 

felhatalmazott két személy írja alá. 

 

A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül az elnök megküldi a tulajdonközösséget 

alkotó önkormányzatok polgármesteri hivatalai részére.  

 

Írásbeli szavazás 

A közgyűlés a határozatait – a közgyűlés ülései közötti időszakban - írásban is meghozhatja. 

A szavazás úgy történik, hogy a közgyűlés elnöke a határozati javaslatot írásban ajánlott, 

tértivevényes küldeményben vagy telefax illetve e-mail útján küldi meg a tulajdonközösség 

tagjainak azzal, hogy a határozat meghozatalához minden fél részére legalább 15 napot kell 

biztosítani. A küldeményben meg kell jelölni a szavazat postára adásának utolsó határnapját.  

A határozati javaslatról valamennyi félnek értesülnie kell. A határozati javaslatot a fél „a 

határozati javaslatot támogatom” vagy „a határozati javaslatot nem támogatom” megjelöléssel 

ugyancsak írásban, az átvétel időpontját egyértelműen igazolható módon juttatja vissza az 

elnök részére. Amikor a szavazatok beérkeztek, az elnök összesíti, hogy megérkezett-e annyi 

szavazat, amivel a határozatképességet egy hagyományosan összehívott közgyűlésen meg 

lehet állapítani. Amennyiben igen, a döntés meghozatala szempontjából azt kell vizsgálni, 

hogy az így beérkezett szavazatok közül hány százalék támogatja és hány százalék nem 

támogatja a határozati javaslatot. Amennyiben a határozatképességhez elegendő, a szavazatok 

legalább felét kitevő tagok szavazata beérkezett, és támogatja a határozatot, akkor az egyszerű 

szótöbbséggel meghozandó kérdésben a határozat meghozottnak tekinthető.  

A minősített többséget igénylő kérdésekben - határozatképességhez szükséges 

szavazatmennyiség beérkezése esetében - a tulajdonközösséget alkotó felek szavazatainak 

több mint felét kitevő támogató szavazat esetén tekinthető a határozat elfogadottnak. 

A szavazatokat az elnök a határidőben beérkezett utolsó szavazat beérkezését követő 15 

napon belül összesíti és a szavazás eredményéről a feleket haladéktalanul értesíti.  

 

A közgyűlésbe delegált tulajdonosi képviselők képviselő-testületüknek félévente legalább 

egyszer beszámolnak a Társulás működéséről, szakmai tevékenységéről. 

 

A közgyűlés elnöke 

 

A közgyűlés a tulajdonközösséget alkotó önkormányzatok tulajdonosi képviselői közül első 

ülésén elnököt és elnökhelyettest választ. 
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Felek megállapodnak abban, hogy a Projekt fenntartási időszakának végéig, a közgyűlés 

elnökévé a Gesztor Önkormányzat képviselő-testület által delegált tulajdonosi képviselő 

megválasztására adnak felhatalmazást az általuk delegált tulajdonosi képviselőnek. 

 

A közgyűlés elnökének feladata és hatásköre: 

a) képviseli a tulajdonközösséget harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más 

hatóságok előtt, 

b) irányítja a tulajdonközösség gazdálkodását; 

c) összehívja a közgyűlés üléseit, összeállítja az ülések napirendjét, 

d) gondoskodik a tulajdonközösség éves beszámolójának az elkészítéséről, 

e) ellátja a tulajdonközösség adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat, 

f) évente legalább egy alkalommal jelentést készít a közgyűlés részére a 

tulajdonközösség működéséről, feladatainak ellátásáról, megvalósulásáról, 

g) ellátja mindazon feladatokat, melyet a jelen együttműködési megállapodás, illetve a 

közgyűlés számára előír, 

h) előterjesztést készít a felek működési hozzájárulásának összegéről; 

i) bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a Felek, illetve képviselőik, a 

hatóságok, közreműködő szervek, személyek felé, beszámoltathatja a 

tulajdonközösségben érintett bármely érdekeltet 

 

A közgyűlés elnöke a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségének 

megszegésével okozott kárért az irányadó jogszabályok szerint felel. 

 

Az elnök a tulajdonközösség bevételeivel a tulajdonközösséget alkotó települési 

önkormányzatok, valamint a közgyűlés ellenőrzése mellett, önállóan a közgyűlés hatáskörét 

nem sértve, a törvényi rendelkezéseknek megfelelően gazdálkodik; a működéssel járó 

költségeket a befizetett tagi (működési) hozzájárulás fedezi. 

 

Az elnöki megbízatás megszűnik: 

- az őt delegáló tulajdonostárs képviselő-testülete általi visszahívásával, 

- a közgyűlés által történő visszahívással, 

- lemondással, 

- elhalálozással. 

 

Lemondás esetén az elnök köteles az új elnök személyének megválasztásáig a megbízatásával 

járó feladatokat ellátni és a lemondásától számított 15 napon belül a közgyűlés ülését 

összehívni az új elnök megválasztásának céljából. Az elnök lemondásával az elnökhelyettesi 

megbízatás nem szűnik meg. 

 

A közgyűlés elnökhelyettesének megválasztására és megbízatásának időtartamára az elnökre 

vonatkozó rendelkezések irányadók. A Társulás elnökhelyettese az elnök munkáját segíti, 

illetve akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti. 

 

Ellenőrző Bizottság 

 

A tulajdonközösség működésének célszerűségi, gazdasági szempontból való ellenőrzését az 

Ellenőrző Bizottság, mint felügyeleti szerv látja el. Az Ellenőrző Bizottság 3 tagból áll.  
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Az Ellenőrző-bizottság tagjainak delegálására ………………………… települési 

önkormányzatok képviselő-testülete jogosult, ideértve a delegált tag visszahívására és új tag 

állítására való jogosultságukat is.  

 

A közgyűlés tagja egyidejűleg nem delegálható az Ellenőrző Bizottságba is. 

 

Az Ellenőrző Bizottság: 

a) köteles megvizsgálni a tulajdonközösség költségvetését, év végi beszámolóját, 

vagyonkimutatását, valamint a közgyűlésen napirendre kerülő valamennyi 

üzletpolitikai jelentést az adatok valódisága és a jogszabályoknak való megfelelés 

szempontjából, és erről előterjesztést készíteni a közgyűlés számára; 

b) jogosult a tulajdonközösség nyilvántartásaiba betekinteni 

c) vizsgálódásainak eredményeiről évente köteles beszámolót előterjeszteni mind a 

közgyűlés, mind a tulajdonközösség számára. 

 

Az Ellenőrző Bizottság évente legalább egyszer illetve szükség szerint ülést tart. Az első 

ülésen tagjai sorából elnököt választ.  

 

Az Ellenőrző Bizottságban minden tagnak egy szavazata van, a döntéseit egyszerű 

szótöbbséggel hozza. Részletes ügyrendjét maga állapítja meg.   

 

Amennyiben az Ellenőrző Bizottság munkája során megállapítja, vagy egyébként tudomást 

szerez arról, hogy a tulajdonközösség tevékenysége vagy mulasztása jogszabályba, jelen 

együttműködési megállapodásba ütközik, vagy egyébként sérti a tulajdonközösség tagjainak 

érdekeit, köteles haladéktalanul a közgyűlésülésének összehívását kezdeményezni, illetve 

javaslatot tehet az ülés napirendjére vonatkozóan. 

 

Az Ellenőrző Bizottság tagjai a közgyűlés ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek.  

 

A tulajdonközösség tagjai indítványozhatják célirányos ellenőrzés lefolytatását, mely 

ellenőrzés eredményéről az Ellenőrző Bizottság köteles tájékoztatást nyújtani valamennyi 

érintett önkormányzat számára. 

 

V. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI  MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA 

 

A jelen megállapodást felek 2013. december 31. napjáig terjedő  időtartamra kötik meg. 

 

VI. ÜZEMELTETÉS 

 

Felek megállapodnak, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a projekt keretében 

megvalósított állati-hulladékkezelési rendszer üzemeltetését a jelen Megállapodás aláírásakor 

hatályban lévő közszolgáltatási szerződés megszűnését követő időszakra vonatkozóan a 

közgyűlés által kiválasztott, kijelölt szolgáltatóval valósítják meg azzal, hogy a 

közszolgáltatási szerződés megkötésére a Gesztort hatalmazzák fel, aki a szerződést saját 

nevében köti meg a közszolgáltatóval.   
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Felek jelen megállapodás aláírásával alapelvként rögzítik, hogy a rendszert kizárólag 

önköltségi alapon kívánják működtetni, nyereségre alapvetően nem törekszenek, illetve a 

keletkező nyereséget a rendszer működtetésére fordítják, az a tagok között felosztásra nem 

kerül, annyival csökkentve a tulajdonostársak által fizetendő működtetési költséget. Az 

üzemeltetési költséget Felek a saját költségvetésükben kötelesek biztosítani. 

A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a tulajdonközösséget alkotó önkormányzatok 

települései közigazgatási területéről beszállított állati hulladék mennyiségének arányában, az 

állati hulladékkezelő rendszer üzemeltetési,- továbbá az állagmegóvás körébe tartozó  

költségeinek rájuk eső részét Tótkomlós Város Önkormányzata részére  a jövőre nézve a 

közgyűlés által elfogadott ütemezés szerinti elszámolás alapján, saját költségvetésük terhére 

folyamatosan biztosítják. A tulajdonostársak kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogy az 

állati-hulladéklerakó létesítésére és üzemeltetésére irányuló projekt keretében megvalósuló, 

osztatlan közös tulajdonukat képező tótkomlósi 069/34, 069/11 és 069/32 hrsz-ú külterületi 

földterületeken létesített állati-hulladék gyűjtő és átrakó telepet helyi rendeletükben a 

település közigazgatási határain belüli ingatlanokon keletkezett állati hulladékok 

begyűjtőhelyeként kijelölik.  

 

VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

Felek kijelentik, hogy a Strukturális Alapok által nyújtott támogatásokra vonatkozóan a 

tagállamok által teendő, a tájékoztatásra és a nyilvánosságra vonatkozó intézkedésekről szóló 

1159/2000/EK rendelet előírásait ismerik és betartják.  

 

Felek rendszeres és folyamatos tájékoztatást nyújtanak településeik polgárai számára - akár 

közvetlenül, továbbá akár saját szervezeteik útján, illetve civil szervezetek bevonásával - a 

vonatkozó jogszabály által meghatározott, továbbá olyan formában, amely alkalmas arra, 

hogy a tájékoztatás eljusson valamennyi érintetthez.  

 

A közgyűléselnökének és a Gesztornak folyamatosan törekednie kell az országos és a térségi 

hatósági, valamint civil szervezetek tájékoztatása során a beruházás elfogadottsága és így 

működésének biztonságára is. 

 

Felek tudomásul veszik, hogy a projekt megvalósítása során az Irányító Hatóság, a 

Közreműködő Szervezet és a külön jogszabályban meghatározott szervek, így különösen a 

Magyar Államkincstár, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Állami Számvevőszék, a 

Pénzügyminisztérium kifizető hatósága, az Európai Unió Bizottsága, az Európai Korrupció 

Ellenes Hivatal és az Európai Számvevőszék jogosult a rendszer megvalósításához igénybe 

vett támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzésére. Felek kötelezettséget 

vállalnak, hogy az ellenőrzés feltételeit biztosítják, a szükséges adatokat, információkat 

határidőben átadják. 
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VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

Felek jelen megállapodást magukra és jogutódaikra nézve is kötelezőnek ismerik el. 

 

Tagok rögzítik, hogy amennyiben jelen megállapodás valamely rendelkezése jogszabály vagy 

egyéb, a feleken kívülálló ok miatt objektíve nem alkalmazható, a többi - fentiekkel nem 

érintett - része teljes hatályában fennmarad. 

 

Jelen megállapodást Felek csak egyhangúlag módosíthatják a képviselő testületeik által 

meghozott határozat útján.  

A módosításra a közgyűlés tesz javaslatot, a Felek a közgyűlés képviselői által élhetnek 

javaslattételi jogukkal.  

 

A megállapodás, illetve az abban foglalt jogszabályok által nem szabályozott kérdésekben a 

Ptk. szabályai az irányadók. 

 

Jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

1. sz. melléklet: tulajdonostársak által képviselt szavazatok száma (tulajdoni hányadok)  

2. sz. melléklet: közös tulajdonban álló vagyontárgyak 

3. sz. melléklet: képviselő-testületi határozatok 

4. sz. melléket: tisztségviselői elfogadó nyilatkozatok 

 

Felek a jelen együttműködési megállapodást az aláírás előtt részletesen átolvasták, közösen 

értelmezték és az abban foglaltakat megértették. 

 

 

Kelt :………………………….., 2013…………………….. 

 

A fentiek szerint ezen megállapodást Tagok 27 (huszonhét) eredeti példányban jóváhagyólag 

aláírták. 

 

………………………………………… 

Almáskamarás Község Önkormányzata 

 

………………………………………… 

Ambrózfalva Község Önkormányzata 

………………………………………… 

Battonya Város Önkormányzata 

 

………………………………………… 

Békéssámson Község Önkormányzata 

 

…………………………………………. 

Csanádalberti Község Önkormányzata  

 

………………………………………… . 

Csanádapáca Község Önkormányzata 
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………………………………………….. 

Csorvás Város Önkormányzata 

 

…………………………………………….. 

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata 

 

…………………………………………… 

Dombiratos Község Önkormányzata 

 

…………………………………………….. 

Eperjes Község Önkormányzata 

 

……………………………………………. 

Gádoros Nagyközség Önkormányzata 

 

……………………………………………… 

Gerendás Község Önkormányzata 

 

……………………………………………… 

Kardoskút Község Önkormányzata 

 

……………………………………………… 

Kevermes Község Önkormányzata 

 

…………………………………………… 

Kisdombegyház Község Önkormányzata 

 

……………………………………………… 

Kunágota Község Önkormányzata 

 

……………………………………………… 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata 

 

………………………………………………. 

Mezőhegyes Város Önkormányzata 

 

……………………………………………… 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 

 

…………………………………………….. 

Nagyér község Önkormányzata 

……………………………………………… 

Nagykamarás Község Önkormányzata 

 

……………………………………………… 

Orosháza Város Önkormányzata 

 

……………………………………………… 

Tótkomlós Város Önkormányzata 



 

 270 

 

………………………………………….. 

Végegyháza Község Önkormányzata 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 

aláírására. 

A Képviselő-testület Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviseletére a 

tulajdonközösség közgyűlésébe Ruck Márton polgármestert delegálja.  

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

Határidő: A Gesztor értesítésére: haladéktalanul, illetve az együttműködési megállapodás 

aláírására: 2013. október 31. 

 

 

174/2013. (X.08.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tótkomlós és térsége 

állati hulladékkezelési önkormányzati tulajdonközösség (a továbbiakban: tulajdonközösség) 

tagja egyetért azzal, hogy a tulajdonközösség által Tótkomlóson létesített állati hulladékgyűjtő 

és átmeneti tároló telep üzemeltetésével a tulajdonközösség 2013. november 01. napjától 

2013. december 31. napjáig terjedő időtartamra a Komlós Településszolgáltatási Korlátolt 

Felelősségű Társaságot bízza meg a 2013. október 31. napjáig hatályos közszolgáltatási 

szerződésben rögzített feltételekkel.  

 

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a tulajdonközösség felhatalmazza Tótkomlós város 

polgármesterét az új közszolgáltatási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

Határidő: A Gesztor értesítésére: haladéktalanul 

 

 

176/2013. (X.08.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tótkomlós és térsége 

állati hulladékkezelési önkormányzati tulajdonközösség (a továbbiakban: tulajdonközösség) 

tagja úgy határoz, hogy 2014. január 01. napjától a tulajdonközösségben fennálló tulajdoni 

részéről nem kíván lemondani, azonban hozzájárul a vagyonrész bérlet vagy más módon 

történő hasznosításához, üzemeltetéséhez. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

Határidő: A Gesztor értesítésére: haladéktalanul 

 

 

177/2013. (X.08.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tótkomlós és térsége 

állati hulladékkezelési önkormányzati tulajdonközösség (a továbbiakban: tulajdonközösség) 

tagja  
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A) egyetért azzal, hogy a tulajdonközösség közgyűlése felhatalmazza Tótkomlós Város 

Önkormányzatát, mint Gesztort, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 

törvény szerint a Tótkomlóson létesített állati hulladékgyűjtő és átmeneti tároló telep 

és rendszer 2014. január 01-től történő üzemeltetésére: 

 

a) nyílt közbeszerzési eljárást folytasson le. 

VAGY: 

b) hirdetmény nélküli tárgyalásos (meghívásos) eljárást folytasson le.  

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

Határidő: A Gesztor értesítésére: haladéktalanul 

 

 

178/2013. (X.08.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy 

Mezőhegyes város a Kunágota, Rákóczi u. 10. szám alatti telephelyhez csatlakozva a Sani-

Med Trans Kft. egészségügyi szolgáltatóval lássa el az önkormányzat kötelező alapfeladatát 

az orvosi ügyeleti ellátást.  

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges okiratokat aláírja a jogügylet lebonyolítása 

érdekében. 

 

Határidő: értelem szerint: 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

 

179/2013. (X.08.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező 0122/54 hrsz.-

ú szántó megnevezésű, 2 ha 8820 m2 (100,29 AK) területű ingatlanát  bérbe adja a Medgyes 

Energia Kft. (Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.) részére a beruházási cél megvalósítása 

érdekében.  

2013. október 1-től 2014. március 31 napjáig bruttó 75. 218,- Ft bérleti díj ellenében.  

A bérleti díj egy összegben 2013. december 31. napjáig esedékes.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

  Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

 

 

180/2013. (X.08.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási igényt kíván 

benyújtani a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatásáról szóló 57/2013. (X.04.) BM rendelet 1.§. (1) bekezdése alapján, 466 erdei 

köbméter mennyiségű kemény lombos tűzifa vásárláshoz.  
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A Képviselő-testület a szociális célú tűzifa vásárlásához a 2013. évi költségvetési tartalék-

keret terhére 591.820,-Ft önerőt biztosít a rendelet szerinti kiegészítő támogatáshoz és vállalja 

szállítási költségeket maximum 2.071.370.- Ft összegig. 

 

A Képviselő-testület a tűzifa szállítását, a rászorulókhoz történő eljuttatását vállalja.   

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, szállítási szerződés 

megkötésére 

Felkéri a jegyzőt a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások 

szabályozásáról szóló helyi rendelet aktualizálására és testületi ülés elé terjesztésére a 

támogatás elbírálása érdekében 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

  Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

  Krucsai Mariann pü. vezető  

 

183/2013. (X.28.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

Gyulai Közüzemi Kft, taggyűlésén az alábbi tartalmú határozatokat elfogadja: 

 

A Gyulai Közüzemi Kft. a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 36. § 3) bekezdés, 

valamint 25. § 1) bekezdése alapján akként határoz, hogy Nadabán János felügyelő bizottsági 

tagságához – a MEDGYESEGYHÁZI VÍZMŰ Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztsége mellett – hozzájárul. 

A Gyulai Közüzemi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke egyben a MEDGYESEGYHÁZI VÍZMŰ 

Nonprofit Kft. ügyvezetője is.  

 

 

A Gyulai Közüzemi Kft. taggyűlése a Felügyelő Bizottság egységes szerkezetbe foglalt Ügyrendjét 

jóváhagyja.  

 

 

A Gyulai Közüzemi Kft. taggyűlése a Gyulai Közüzemi Kft. tulajdonos önkormányzatai – mint a 

víziközmű szolgáltatás ellátásért felelős önkormányzatai – és a  Gyulai Közüzemi Kft. – mint víziközmű 

üzemeltető – között megkötésre kerülő bérleti-üzemeltetési szerződést megtárgyalta és elfogadta azzal, 

hogy a szerződés 15 év után legyen felmondható rendes felmondással, illetve a szerződés aláírása a 

polgármester részéről csak a mellékletek testületi jóváhagyását követően kerülhet sor.  

 

 

„A társasági szerződés 9.) pontja kiegészítésre kerül az alábbiakkal: 

Azoknak a tulajdonosoknak, akik ezen kérésüket írásban jelzik és e-mail címüket bejelentik, a 

taggyűlésre szóló meghívót és annak mellékleteit, valamint a határozat-tervezeteket elektronikus úton 

kell megküldeni. 

 

Ha azt az ügy sürgőssége vagy egyéb ok indokolja, a taggyűlés ülés megtartása nélkül is határozhat. 

Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét, indoklással együtt 8 munkanapi határidő kitűzésével kell 

a tagokkal elektronikus úton közölni, akik szavazatukat elektronikus úton bejelentett email címükről 

vagy faxon adják meg. A szavazás eredményéről és a határozatról, valamint annak keltéről a tagokat 

az utolsó szavazat beérkezését követő 5 munkanapon belül az ügyvezető írásban tájékoztatja. A 

határozatot az utolsó szavazat beérkezése napján, amennyiben az összes tag szavazata nem érkezik 

meg a kiküldéstől számított 9. munkanapon kell meghozottnak tekinteni. Ha bármelyik tag kéri, a 

taggyűlést a határozattervezet megtárgyalására össze kell hívni. A számviteli törvény szerinti 

beszámoló elfogadásán kívül a tagok bármilyen kérdésben dönthetnek taggyűlés tartása nélkül is.” 
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Határidő:értelem szerint 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

184/2013. (X.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a Dél Békési Kistérségi 

Többcélú Társulást, hogy a határozat mellékletét képező tartalommal fogadja el 

Medgyesegyháza 2014. évi belső ellenőrzési tervét. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
 

melléklet a 184/2013. (X.28.) Kt. határozathoz 

 

Ellenőrzendő 

folyamatok  

és szervezeti 

egységek 

Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia 

(ellenőrzés célja, módszere, tárgya, 

terjedelme, ellenőrzött időszak) 

Azonosított kockázati 

tényezők 

Az ellenőrzés 

típusa 

Az 

ellenőrzés 

ütemezése 

Erőforrás 

szükségletek 

Gondozási  

Központ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cél: Annak megállapítása, hogy az 

2013. évi feladatalapú állami 

támogatások igénybevételét 

megalapozó adatszolgáltatás, 

elszámolás a jogszabályok 

előírásainak megfelelő analitikus 

nyilvántartásokon alapszik-e, annak 

felhasználása a jogszabályi 

előírásoknak megfelelő- e. 

Módszer: Dokumentumok, 

nyilvántartások vizsgálata, interjú. 

Részben tételes, részben 

szúrópróbaszerű vizsgálat. 

Tárgy: A pénzügyi elszámolások és 

dokumentumok, és az ehhez 

kapcsolódó szabályozásokban 

foglaltak érvényesülésének a 

vizsgálata 

Időszak: 2013. év 

A költségvetéssel történő 

gazdálkodás során a vonatkozó 

pénzügyi – gazdálkodási 

jogszabályokban foglaltak 

érvényesülése, és a 

költségvetési rendelet betartása 

Pénzügyi, 

szabályszerűségi 

ellenőrzés 

2014. 

január 

15 revizori 

nap 

 

Varázserdő 

Óvoda 

 

 

 

 

 

 

Cél: Annak megállapítása, hogy az 

2013. évi feladatalapú állami 

támogatások igénybevételét 

megalapozó adatszolgáltatás, 

elszámolás a jogszabályok 

előírásainak megfelelő analitikus 

nyilvántartásokon alapszik-e, annak 

felhasználása a jogszabályi 

előírásoknak megfelelő- e. 

Módszer: Dokumentumok, 

nyilvántartások vizsgálata, interjú. 

Részben tételes, részben 

szúrópróbaszerű vizsgálat. 

A költségvetéssel történő 

gazdálkodás során a vonatkozó 

pénzügyi – gazdálkodási 

jogszabályokban foglaltak 

érvényesülése, és a 

költségvetési rendelet betartása 

Pénzügyi, 

szabályszerűségi 

ellenőrzés 

2014. 

január 

15 revizori 

nap 
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Tárgy: A pénzügyi elszámolások és 

dokumentumok, és az ehhez 

kapcsolódó szabályozásokban 

foglaltak érvényesülésének a 

vizsgálata 

Időszak: 2013. év 

 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata  2014. évi belső ellenőrzési terve 

 

Ellenőrzendő 

folyamatok  

és szervezeti 

egységek 

Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia 

(ellenőrzés célja, módszere, tárgya, 

terjedelme, ellenőrzött időszak) 

Azonosított kockázati 

tényezők 

Az ellenőrzés 

típusa 

Az 

ellenőrzés 

ütemezése 

Erőforrás 

szükségletek 

 

Polgármesteri 

Hivatal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cél: Annak vizsgálata, hogy az állami 

támogatás igénylése szempontjából a 

gyermekétkeztetési feladatok ellátása 

a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően történik-e.  

Módszer: Bizonylatok, 

igényjogosultságot alátámasztó 

dokumentumok, nyilvántartások 

vizsgálata., interjú. Részben tételes, 

részben szúrópróbaszerű mintavételes 

vizsgálat. 

Tárgy: A pénzügyi elszámolások és 

dokumentumok, és az ehhez 

kapcsolódó szabályozásokban 

foglaltak érvényesülésének a 

vizsgálata. 

Időszak: 2013 év. 

 

 

A költségvetéssel történő 

gazdálkodás során a 

vonatkozó pénzügyi – 

gazdálkodási jogszabályokban 

foglaltak érvényesülése, és a 

költségvetési rendelet 

betartása 

 

Pénzügyi, 

szabályszerűségi 

ellenőrzés 

 

2014. 

január 

 

 

15 revizori 

nap 

   

 

 

185/2013. (X.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. III. 

negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton polgármester 
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186/2013. (XI.19.) 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 

 

187/2013. (XI.19.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező 058/2 hrsz-ú 

757 m2 területű kivett saját használatú út megnevezésű ingatlanát értékesíteni kívánja 

Petrusán Bence (5666 Medgyesegyháza, Arany János u. 5) részére 329/757 tulajdoni 

arányban és Kis Mátyás (5666 Medgyesegyháza, Lászlótelep 16. sz.) alatti lakos részére 

428/757 tulajdoni arányban összesen bruttó 60 000 Ft vételárért. 

Vevőket terheli a vételáron túl a 059/3. hrsz.-ú ingatlan javára bejegyzendő átjárási szolgalmi 

jogra vonatkozó vázrajz elkészítésének költsége, valamint a jogügylet ingatlan-nyilvántartási 

bejegyzéséhez szükséges eljárási költség.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy készítse elő az ingatlan átminősítését és a vagyonrendelet 

módosítását terjessze a Képviselő-testület soron következő ülése elé. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet módosítást követően az adásvételi szerződést 

megkösse és a szükséges intézkedéseket megtegye a jogügylet lebonyolítása érdekében. 

 

Határidő: értelem szerint: 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

 

188/2013. (XI.19.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottsága az alábbi határozat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező 060. hrsz-ú 

1691 m2 területű, 5,88 AK értékű szántó művelési ágú ingatlanát értékesíteni kívánja Kis 

Mátyás (5666 Medgyesegyháza, Lászlótelep 16. sz.) alatti lakos részére 35 000 Ft/AK 

vételárért. 

 

Amennyiben Vevő a vételárat elfogadja felkéri a polgármestert a termőföld értékesítésére 

vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával a szükséges intézkedések megtételére, valamint 

az adásvételi szerződés megkötésére. 

 

Vevőt terheli a vételáron túl a felmerült költségek, valamint a jogügylet ingatlan-

nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges eljárási költség.  

 

Határidő: értelem szerint: 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
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189/2013. (XI.19.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a 

Mezőkovácsházi járásban működő kötelező felvételt biztosító általános iskolák 

körzethatárainak meghatározására vonatkozó tervet, az abban foglaltakkal egyetért.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

190/2013. (XI.19.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi KÉSZ 

Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terv koncepcióját 47 728 000,- Ft önkormányzati működési 

támogatással elfogadja. 

 

A támogatás ütemezése az önkormányzat átmeneti és a 2014. évi költségvetésében kerül 

elfogadásra.  

  

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

   Horváth László ügyvezető 

 

191/2013. (XI.19.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Medgyesegyházi KÉSZ 

Nonprofit Kft. részére 5 000 000 Ft többlet, működési támogatást biztosít. a 2013. évi 

költségvetés tartalék keret előirányzata terhére. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a feladat ellátási szerződés fenti tartalmú módosításának 

aláírására a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Határidő: november 30. 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

   Horváth László ügyvezető 

 

192/2013. (XI.19.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 79. § (1) 

bekezdésében foglaltak végrehajtása, a tulajdonjogviszonyok rendezése érdekében aláírja az 

egyetértési nyilatkozattal ellátott 2012. december 31. állapot szerinti közmű-leltárt a 

Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. tulajdonában lévő víziközmű vagyonelemek 

térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatosan. 

 

Felkéri a jegyzőt a vagyonelemek számviteli nyilvántartásba és vagyonkataszterbe történő 

felvezetésére. 

 

Határidő: 2013. december 31. 

Felelős: Ruck Márton polgármester 
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   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

  Krucsai Mariann pü. vezető 

  Nadabán János ügyvezető 

 

193/2013. (XI.19.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Vízmű 

Nonprofit Kft. által az önkormányzati tulajdonú viziközmű rendszeren végzett felújítások 

elszámolásának ellenértékeként 1.626.184.- Ft –ot biztosít a 2013. évi költségvetés tartalék 

kerete terhére. 

  

Felkéri a jegyzőt a döntés költségvetési rendeleten történő átvezetésére a soron következő 

rendelet módosításkor. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges okiratok aláírására.  

 

Határidő: kifizetésre 2013. december 5. 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

  Krucsai Mariann pü. vezető 

  Nadabán János ügyvezető 

 

194/2013. (XI.19.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Vízmű 

Nonprofit Kft. részére 1.268.567,- Ft többlettámogatás biztosít működési költségeinek 

finanszírozásához, melynek forrása a 2013. évi költségvetés tartalék keretéből 5oo E Ft, 

állami többletbevételből 768.567,- Ft  

Felkéri a jegyzőt a döntés költségvetési rendeleten történő átvezetésére a soron következő 

rendelet módosításkor. 

Felhatalmazza a polgármestert a Kft.-vel kötött finanszírozási szerződés módosítására 

aláírására. 

Határidő: kifizetésre 2013. december 5. 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

  Krucsai Mariann pü. vezető 

  Nadabán János ügyvezető 

 

195/2013. (XI.19.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdasági társaságokról 

szóló 2006. évi IV. törvény 36. § (3) bekezdés, valamint 25. § (1) bekezdése alapján 

hozzájárul Nadabán János a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztsége 

mellett a Gyulai Közüzemi Kft. Felügyelő Bizottságának felügyelő bizottsági tagságához, 

elnöki tisztségének betöltéséhez. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

              Nadabán János ügyvezető 

 

 

196/2013. (XI.19.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a piaci-vásári 

helyfoglalási díjak, a közterület-használati díjak, az önkormányzati tulajdonú lakások 

valamint a nem lakáscélú helyiségek bérleti díjait nem kívánja emelni. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Ruck Márton polgármester 

 

 

197/2013. (XI.19.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat 2010-ben elfogadott Fenntarthatósági Tervét és Programját.  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Fenntarthatósági Tervét és Programját a határozat 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

 

198/2013. (XI.19.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Mészárosné Hrubák Mária 

intézményvezető illetményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

Havi alapilletményét bruttó 150.500,- Ft-ban, vezetői pótlékát 50.000- Ft-ban, határozatlan 

idejű munkáltatói döntésen alapuló 39.500,- Ft-os illetményén túl 2013. december 1-től 

intézményvezetői megbízásáig további 60 000 Ft munkáltatói döntésen alapuló illetményt 

állapítja meg. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Ruck Márton polgármester  

              Holecz Andrásné munkaügyi ügyintéző 

 

 

199/2013. (XI.19.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ Szakmai 

Programját a határozat mellékletét képező tartalommal, módosításokkal elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

             Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 
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200/2013. (XI.19.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Gondozási Központ  

háziorvosi alapellátási feladatainak OEP finanszírozását havi 93.000,- Ft összeggel kiegészíti, 

a praxis helyettesítéssel történő betöltéséig. 

A 2013. évre eső 93.000,- Ft többlet működési támogatást a 2013. évi költségvetés tartalék 

keret előirányzata terhére biztosítja. 

Felhatalmazza a Gondozási Központ vezetőjét a megbízási szerződés szükséges 

módosításának aláírására, felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési 

rendeletének soron következő módosításakor a szükséges források átvezetéséről 

gondoskodjon. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

   Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

 

201/2013. (XI.19.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete módosítani kívánja a Dél-Békési 

Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodását 2014. január 1. napjával, oly módon, 

hogy a megállapodás 1. mellékletéből törölni kívánja az alábbi szövegrészt: 

 

„Mezőhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete, 5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 11., 

Kovácsné dr. Faltin Erzsébet, 5627 fő” 

 

A megállapodás 2. mellékletében törölni kívánja az alábbi szövegrészt: 

 

„841906  Finanszírozási műveletek 

940000   Közösségi, társadalmi tevékenységek” 

 

A 2. melléklet kiegészül az alábbi szövegrésszel: 

 

„841911  Forgatási Célú finanszírozási műveletek technikai előirányzata 

841912  Befektetési célú finanszírozási műveletek 

841913  Támogatási célú finanszírozási műveletek” 

 

 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás aláírására. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

Határidő: 2013. november 30. 

 

202/2013. (XI.19.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza, Kossuth u. 

23. szám alatti ingatlan nagytermének felújítására 1.500.000,- Ft-ot biztosít a 2013. évi 

költségvetés tartalék kerete terhére. 
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Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős:Ruck Márton polgármester 

Határidő: 2013. november 30. 

 

203/2013. (XI.26.) Kt. határozat 

 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő Testülete a Dél-Békési Kistérség 

Többcélú Társulás 2013. december 31.-i lejáratú likvid hitel felvételéhez kapcsolódó 

kötelezettségeinek teljesítését maximum 10.000.000,- Ft erejéig kezességvállalásával 

biztosítja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges okiratok aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

  Krucsai Mariann pü. vezető  

 

204/2013. (XI.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 122/2013. (VI.13.) Kt. számú 

határozatát, melyben döntött 8.469.080,- Ft összegű Európai Uniós támogatás megelőlegező 

hitelt felvételéről módosítani kívánja a hitel lejáratára vonatkozóan:  

Az Európai Uniós támogatás megelőlegező hitel lejárata: Támogatás folyósításakor, de 

legkésőbb 2014. március 31. 

A határozat módosítással nem érintett részeit változatlan tartalommal fenntartja. 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:    Ruck Márton polgármester 

      Krucsai Mariann pénzügyi oszt. vezető 

 

205/2013. (XI.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Város 

szennyvízcsatornázásának IV. ütem kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése” KEOP-

1.2.0/09-11-2012-0021 elnevezésű pályázat megvalósításához 10.000.000,- Ft - azaz 

Tízmillió forint - összegben a pályázat egyenes adózású ügyleteihez kapcsolódó levonható 

általános forgalmi adó visszaigényelhető összegéhez megelőlegező hitel felvételéről dönt az 

alábbiak szerint:  

- az ügylet megnevezése: A pályázat egyenes adózású ügyleteihez kapcsolódó levonható 

általános forgalmi adó visszaigényelt összegének megelőlegezését szolgáló hitel 

felvétele. 

- Összege: 10.000.000,- Ft 

- A hitel törlesztése: Rullírozó jellegű 

- A hitel végső lejárata: 2016.06.30. 

- A hitel biztosítéka: Az önkormányzat éves költségvetése és az összesen 10.000.000,- Ft 

összegű visszaigényelendő ÁFA OTP Bank Nyrt.-re történő engedményezése. 
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A Képviselő testület kötelezettséget vállal a hitelek és járulékaik visszafizetéséért és a 

mindenkori éves költségvetésbe történő betervezéséért.  

Felhatalmazza a polgármestert az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a 

hitelszerződés aláírására. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:    Ruck Márton polgármester 

      Krucsai Mariann pénzügyi oszt. vezető 

 

206/2013. (XI.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Medgyesegyháza Város 

szennyvízcsatornázásának IV. ütem kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése” KEOP-

1.2.0/09-11-2012-0021 elnevezésű pályázat megvalósításához 43.069.151,- Ft – azaz 

Negyvenhárommillió-hatvankilencezer-egyszázötvenegy forint - összegben támogatást 

megelőlegező hitel felvételéről dönt az alábbiak szerint:  

- az ügylet megnevezése: 19/2013. (V.2.) BM rendelet szerinti EU önerő Alap 

megelőlegezése 

- Összege: 43.069.151,- Ft 

- A hitel törlesztése: a támogatás megérkezésekor 

- A hitel végső lejárata: 2016.03.31. 

- A hitel biztosítéka: Az önkormányzat éves költségvetése és a benyújtott EU önerő 

pályázat kérelmében szereplő 43.069.151,- Ft összegű támogatás OTP Bank Nyrt.-re 

történő engedményezése. 

A Képviselő testület kötelezettséget vállal a hitelek és járulékaik visszafizetéséért és a 

mindenkori éves költségvetésbe történő betervezéséért.  

Felhatalmazza a polgármestert az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a 

hitelszerződés aláírására, valamint az EU önerő pályázat bírálatát követően a Támogató okirat 

szerinti támogatás OTP Bank Nyrt.-re történő engedményezésére szolgáló megállapodás 

aláírására. 

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:    Ruck Márton polgármester 

      Krucsai Mariann pénzügyi oszt. vezető 

 

207/2013. (XI.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Medgyesegyháza városában az 

Iskola (Medgyesegyháza, Luther u. 7.) villamosenergia-igényének kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal” KEOP-4.10.0/A/12 elnevezésű pályázat megvalósításához 2.414.445,- Ft 

– azaz Kétmillió-négyszáztizennégyezer-négyszáznegyvenöt forint - összegben Európai Uniós 

pályázat önrészének, és az így megnyert támogatás utófinanszírozású része 

előfinanszírozásának biztosítására szolgáló 526.336,- Ft - azaz Ötszázhuszonhatezer-

háromszázharminchat forint - összegű hitel felvételéről dönt az alábbiak szerint: 

Az ügylet megnevezése: Európai Uniós pályázat önrészének és az így megnyert támogatás 

előfinanszírozásának biztosítására szolgáló hitel megelőlegezése. 

a.) Önerő rész: 

- Összege: 2.414.445,- Ft 

- A hitel folyósítása: 2013.12.15.- 2014.12.15. folyamatos, a pályázat kiadásainak 

felmerülésekor. 
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- A hitel törlesztése: negyedévente 

- A hitel végső lejárata: 2017.01.15. 

- A hitel biztosítéka: Az önkormányzat éves költségvetése. 

b.) Európai Uniós pályázat megnyert utófinanszírozású támogatásának előfinanszírozása: 

- Összege: 526.336,- Ft 

- A hitel folyósítása: 2013.12.15.- 2014.12.15. folyamatos, a pályázat kiadásainak 

felmerülésekor. 

- A hitel törlesztése: támogatás megérkezésekor. 

- A hitel végső lejárata: 2015.04.30. 

- A hitel biztosítéka: Az önkormányzat éves költségvetése és a benyújtott (megnyert) 

pályázati kérelemben meghatározott támogatás utófinanszírozású részének megfelelő 

526.336,- Ft összegű támogatás OTP Bank Nyrt.-re történő engedményezése. 

 

A Képviselő testület kötelezettséget vállal a hitelek és járulékaik visszafizetéséért és a 

mindenkori éves költségvetésbe történő betervezéséért.  

Felhatalmazza a polgármestert az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a 

hitelszerződés aláírására, valamint a pályázat Támogatási Szerződésének aláírását követően a 

Támogató okirat szerinti támogatás OTP Bank Nyrt.-re történő engedményezésére szolgáló 

megállapodás aláírására. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:    Ruck Márton polgármester 

      Krucsai Mariann pénzügyi oszt. vezető 

 

208/2013. (XI.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Medgyesegyháza városában a 

Művelődési Ház (Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.) villamosenergia-igényének kielégítése 

megújuló energiaforrásokkal” KEOP-4.10.0/A/12 elnevezésű pályázat megvalósításához 

2.519.913,- Ft – azaz Kétmillió-ötszáztizenkilencezer-kilencszáztizenhárom forint - 

összegben Európai Uniós pályázat önrészének és az így megnyert támogatás 

utófinanszírozású része előfinanszírozásának biztosítására szolgáló 654.559,- Ft - azaz 

Hatszázötvennégyezer-ötszázötvenkilenc forint - összegű hitel felvételéről dönt az alábbiak 

szerint: 

Az ügylet megnevezése: Európai Uniós pályázat önrészének és az így megnyert támogatás 

előfinanszírozásának biztosítására szolgáló hitel megelőlegezése. 

a.) Önerő rész: 

- Összege: 2.519.913,- Ft 

- A hitel folyósítása: 2013.12.15.- 2014.12.15. folyamatos, a pályázat kiadásainak 

felmerülésekor. 

- A hitel törlesztése: negyedévente 

- A hitel végső lejárata: 2017.01.15. 

- A hitel biztosítéka: Az önkormányzat éves költségvetése. 

b.) Európai Uniós pályázat megnyert utófinanszírozású támogatásának előfinanszírozása: 

- Összege: 654.559,- Ft 

- A hitel folyósítása: 2013.12.15.- 2014.12.15. folyamatos, a pályázat kiadásainak 

felmerülésekor. 

- A hitel törlesztése: támogatás megérkezésekor. 

- A hitel végső lejárata: 2015.04.30. 
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- A hitel biztosítéka: Az önkormányzat éves költségvetése és a benyújtott (megnyert) 

pályázati kérelemben meghatározott támogatás utófinanszírozású részének megfelelő 

654.559,- Ft összegű támogatás OTP Bank Nyrt.-re történő engedményezése. 

 

A Képviselő testület kötelezettséget vállal a hitelek és járulékaik visszafizetéséért és a 

mindenkori éves költségvetésbe történő betervezéséért.  

Felhatalmazza a polgármestert az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a 

hitelszerződés aláírására, valamint a pályázat Támogatási Szerződésének aláírását követően a 

Támogató okirat szerinti támogatás OTP Bank Nyrt.-re történő engedményezésére szolgáló 

megállapodás aláírására. 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:    Ruck Márton polgármester 

      Krucsai Mariann pénzügyi oszt. vezető 

 

209/2013. (XI.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „ Medgyesegyháza városában a 

Városi Uszoda (Medgyesegyháza, Luther u. 7.) villamosenergia-igényének kielégítése 

megújuló energiaforrásokkal” KEOP-4.10.0/A/12 elnevezésű pályázat megvalósításához 

8.233.232,- Ft – azaz Nyolcmillió-kétszázharmincháromezer-kétszázharminckettő forint - 

összegben Európai Uniós pályázat önrészének és az így megnyert támogatás 

utófinanszírozású része előfinanszírozásának biztosítására szolgáló 2.507.220,- Ft - azaz 

Kétmillió-ötszázhétezer-kettőszázhúsz forint - összegű hitel felvételéről dönt az alábbiak 

szerint: 

Az ügylet megnevezése: Európai Uniós pályázat önrészének és az így megnyert támogatás 

előfinanszírozásának biztosítására szolgáló hitel megelőlegezése. 

a.) Önerő rész: 

- Összege: 8.233.232,- Ft 

- A hitel folyósítása: 2013.12.15.- 2014.12.15. folyamatos, a pályázat kiadásainak 

felmerülésekor. 

- A hitel törlesztése: negyedévente 

- A hitel végső lejárata: 2017.01.15. 

- A hitel biztosítéka: Az önkormányzat éves költségvetése. 

b.) Európai Uniós pályázat megnyert utófinanszírozású támogatásának előfinanszírozása: 

- Összege: 2.507.220,- Ft 

- A hitel folyósítása: 2013.12.15.- 2014.12.15. folyamatos, a pályázat kiadásainak 

felmerülésekor. 

- A hitel törlesztése: támogatás megérkezésekor. 

- A hitel végső lejárata: 2015.04.30. 

- A hitel biztosítéka: Az önkormányzat éves költségvetése és a benyújtott (megnyert) 

pályázati kérelemben meghatározott támogatás utófinanszírozású részének megfelelő 

2.507.220,- Ft összegű támogatás OTP Bank Nyrt.-re történő engedményezése. 

A Képviselő testület kötelezettséget vállal a hitelek és járulékaik visszafizetéséért és a 

mindenkori éves költségvetésbe történő betervezéséért.  

Felhatalmazza a polgármestert az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a 

hitelszerződés aláírására, valamint a pályázat Támogatási Szerződésének aláírását követően a 

Támogató okirat szerinti támogatás OTP Bank Nyrt.-re történő engedményezésére szolgáló 

megállapodás aláírására. 

 

Határidő:  értelem szerint 
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Felelős:    Ruck Márton polgármester 

      Krucsai Mariann pénzügyi oszt. vezető 

 

210/2013. (XI.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Épületenergetikai fejlesztések 

és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” KEOP-5.5.0/A/12-2013-0158 elnevezésű 

pályázat megvalósításához 27.864.900,- Ft – azaz Huszonhétmillió-nyolcszázhatvannégyezer-

kilencszáz forint - összegben Európai Uniós pályázat önrészének és az így megnyert 

támogatás utófinanszírozású része előfinanszírozásának biztosítására szolgáló 10.000.000,- Ft 

– azaz Tízmillió forint- összegű hitel felvételéről dönt az alábbiak szerint: 

Az ügylet megnevezése: Európai Uniós pályázat önrészének és az így megnyert támogatás 

előfinanszírozásának biztosítására szolgáló hitel megelőlegezése 

a.) Önerő rész: 

- Összege: 27.864.900,- Ft 

- A hitel folyósítása: 2013.12.15.- 2015.01.31. folyamatos, a pályázat kiadásainak 

felmerülésekor. 

- A hitel törlesztése: negyedévente 

- A hitel végső lejárata: 2017.02.15. 

- A hitel biztosítéka: Az önkormányzat éves költségvetése. 

b.) Európai Uniós pályázat megnyert utófinanszírozású támogatásának előfinanszírozása: 

- Összege: 10.000.000,- Ft 

- A hitel folyósítása: 2013.12.15.- 2014.12.15. folyamatos, a pályázat kiadásainak 

felmerülésekor. 

- A hitel törlesztése: támogatás megérkezésekor. 

- A hitel végső lejárata: 2015.04.30. 

- A hitel biztosítéka: Az önkormányzat éves költségvetése és a benyújtott (megnyert) 

pályázati kérelemben meghatározott támogatás utófinanszírozású részének megfelelő 

10.000.000,- Ft összegű támogatás OTP Bank Nyrt.-re történő engedményezése. 

A Képviselő testület kötelezettséget vállal a hitelek és járulékaik visszafizetéséért és a 

mindenkori éves költségvetésbe történő betervezéséért.  

Felhatalmazza a polgármestert az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a 

hitelszerződés aláírására, valamint a pályázat Támogatási Szerződésének aláírását követően a 

Támogató okirat szerinti támogatás OTP Bank Nyrt.-re történő engedményezésére szolgáló 

megállapodás aláírására. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:    Ruck Márton polgármester 

      Krucsai Mariann pénzügyi oszt. vezető 

 

211/2013. (XI.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza  Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a határozat mellékletét képező 

tartalommal – elfogadja a Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató 

Nonprofit Kft. alapító okirat módosítását. 

Felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosításának aláírására, az ügyvezetőt pedig 

a szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: értelem szerint 
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Felelős: Ruck Márton polgármester 

  Horváth László ügyvezető 

 

 

211/2013. (XI.26) Kt. határozat melléklete 

 

Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Kft. 

 

Alapító Okiratának 2013. november 26.-ai módosítása 

 

Az alapító az alapító okirat módosítását határozta el az alábbiak szerint: 

 

1) Az alapító okirat kiegészül az 1.4. ponttal: 

A társaság fióktelepei: 

5665 Pusztaottlaka, Külterület 026/134 hrsz. 

5663 Medgyesbodzás, Külterület 013/20 hrsz. 

 

 

2) Az alapító okirat 3.1. pontja az alábbi lesz: 

Főtevékenység: 9499 '08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

 

3) Az alapító okirat 3.2. pontja kiegészül az alábbiakkal: 

9101 '08 Könyvtári, levéltári tevékenység 

 

4) Az alapító okirat 3.3 pontja kiegészül az alábbiakkal: 

70.22’08 üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 

7732 '08 Építőipari gép kölcsönzése 

9002 '08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység 

6201 '08 Számítógépes programozás 

7410 '08 Divat-, formatervezés 

6110 '08 Vezetékes távközlés 

1812 '08 Nyomás (kivéve: napilap) 

1813 '08 Nyomdai előkészítő tevékenység 

 

 

5) Az alapító okirat egyebekben nem változik. 

 

 

214/2013.  (XII.12.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

Gyulai Közüzemi Kft, taggyűlésén az alábbi tartalmú határozatokat elfogadja: 
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A Gyulai Közüzemi Kft. taggyűlése a Gyulai Közüzemi Kft. tulajdonos önkormányzatai – mint a 

víziközmű szolgáltatás ellátásért felelős önkormányzatok – és a  Gyulai Közüzemi Kft. – mint 

víziközmű üzemeltető – között megkötésre kerülő bérleti-üzemeltetési szerződést annak mellékletei 

nélkül megtárgyalta és elfogadta. 

 

 

A Gyulai Közüzemi Kft. taggyűlése a társasági szerződés 1.) pontjában a cég nevét Gyulai Közüzemi 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságra, a rövidített cégnevet Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft-re 

módosítja.  

A taggyűlés ezen felül a társasági szerződés 7.) pontját az alábbi rendelkezésekkel egészíti ki: A 

társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a társaság 

tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a gazdasági társaság  

vagyonát gyarapítja.  

 

Határidő:értelem szerint 
Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

 

215/2013.  (XII.12.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Békés-Manifest 

Nonprofit Kft ügyvezetőjének 2013. II. félévi gazdasági beszámolóját és a 2014. évi költségvetési 

tervezetét. 

Annak érdekében, hogy a településen a kötelező közszolgáltatás folyamatos fenntartása biztosított 

legyen a képviselő-testület a településre eső működési hiány pénzügyi fedezetét valamilyen később 

kidolgozott jogi formában (pótbefizetés, tagi kölcsön, kezességvállalás, működési támogatás stb.) 

vállalja biztosítani. 

A Békés-Manifest Kft az adott település által, a közszolgáltatás fenntartására biztosított pénzeszközt, 

csak a településsel kapcsolatos működési hiányának kompenzációjára fordíthatja.  

 

A Békés-Manifest Kft. köteles a települések részére visszafizetni a működéshez biztosított pénzügyi 

fedezetet, amennyiben a feladat ellátására „A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és 

felhasználásának céljairól” szóló 318/2013. (VIII. 28.) kormányrendelet alapján vagy más központi 

forrásból támogatásban részesül, vagy a veszteség valamilyen más forrásból megtérül. 

  

Határidő: 2013. december 19. 

Felelős: Ruck Márton polgármester 
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216/2013.  (XII.12.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  2014. január 01 napjától- 2018. december 

31. napjáig a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft-t bízza meg a lakossági 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával. 

Felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására. A szerződés aláírásával 

egyidőben a jelenleg hatályos  települési szilárd hulladék begyűjtés, szállítás és hulladék 

ártalmatlanításra vonatkozó közszolgáltatási szerződést 2013. december 31. napjával közös 

megegyezéssel megszünteti. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

217/2013.  (XII.12.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Város 

szennyvízcsatornázásának IV. ütem kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése” KEOP-

1.2.0/09-11-2012-0021 elnevezésű pályázat megvalósításához 5.000.000,- Ft - azaz Ötmillió 

forint - összegben a pályázat egyenes adózású ügyleteihez kapcsolódó levonható általános 

forgalmi adó visszaigényelhető összegéhez megelőlegező rulírozó hitel felvételéről dönt az 

alábbiak szerint:  

- az ügylet megnevezése: A pályázat egyenes adózású ügyleteihez kapcsolódó levonható 

általános forgalmi adó visszaigényelt összegének megelőlegezését szolgáló rulírozó hitel 

felvétele. 

- Összege: 5.000.000,- Ft, maximum 23.000.000,- Ft összegig 

- A hitel törlesztése: Rulírozó jellegű, a visszaigényelt ÁFA megérkezésekor azonnal 

- A hitel végső lejárata: 2014.11.30. 

- A hitel biztosítéka: Az önkormányzat éves költségvetése, visszaigényelendő ÁFA OTP 

Bank Nyrt.-re történő engedményezése maximum 23.000.000,- Ft összegig. 

A Képviselő testület kötelezettséget vállal a hitelek és járulékaik visszafizetéséért és a 

mindenkori éves költségvetésbe történő betervezéséért.  

Felhatalmazza a polgármestert az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a 

hitelszerződés aláírására. 
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Jelen határozat elfogadásával a 205/2013. (XI. 26.) Kt.  és 206/2013. (XI.26.) Kt. határozat 

hatályát veszti. 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:    Ruck Márton polgármester 

      Krucsai Mariann pénzügyi oszt. vezető 

 

 

218/2013.  (XII.12.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Medgyesegyháza városában az 

Iskola (Medgyesegyháza, Luther u. 7.) villamosenergia-igényének kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal” KEOP-4.10.0/A/12 elnevezésű pályázat megvalósításához 2.414.445,- Ft 

– azaz Kétmillió-négyszáztizennégyezer-négyszáznegyvenöt forint - összegben Európai Uniós 

pályázat önrészének, és az így megnyert támogatás utófinanszírozású része 

előfinanszírozásának biztosítására szolgáló 526.336,- Ft - azaz Ötszázhuszonhatezer-

háromszázharminchat forint - összegű hitel felvételéről dönt az alábbiak szerint: 

Az ügylet megnevezése: Európai Uniós pályázat önrészének és az így megnyert támogatás 

előfinanszírozásának biztosítására szolgáló hitel megelőlegezése. 

a.) Önerő rész: 

- Összege: 2.414.445,- Ft 

- A hitel folyósítása: 2013.12.15.- 2014.12.30. folyamatos, a pályázat kiadásainak 

felmerülésekor. 

- A hitel törlesztése: negyedévente egyenlő részletekben. 

- A hitel végső lejárata: 2016.12.31. 

- A hitel biztosítéka: Az önkormányzat éves költségvetése és a medgyesegyházi 526/1. 

hrsz.-ú (Művelődési Ház), a 122/53, a 122/54 és a 122/55 hrsz.-ú szántó ingatlanok. 

b.) Európai Uniós pályázat megnyert utófinanszírozású támogatásának előfinanszírozása: 

- Összege: 526.336,- Ft 

- A hitel folyósítása: 2013.12.15.- 2014.11.29. folyamatos, a pályázat kiadásainak 

felmerülésekor. 

- A hitel törlesztése: támogatás megérkezésekor. 

- A hitel végső lejárata: 2014.11.30. 

- A hitel biztosítéka: Az önkormányzat éves költségvetése és a benyújtott (megnyert) 

pályázati kérelemben meghatározott támogatás utófinanszírozású részének megfelelő 

526.336,- Ft összegű támogatás OTP Bank Nyrt.-re történő engedményezése. 

 

A Képviselő testület kötelezettséget vállal a hitelek és járulékaik visszafizetéséért és a 

mindenkori éves költségvetésbe történő betervezéséért.  

Felhatalmazza a polgármestert az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a 

hitelszerződés aláírására, valamint a pályázat Támogatási Szerződésének aláírását követően a 

Támogató okirat szerinti támogatás OTP Bank Nyrt.-re történő engedményezésére szolgáló 

megállapodás aláírására. 

Jelen határozat elfogadásával a 207/2013. (XI. 26.) Kt. határozat hatályát veszti. 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:    Ruck Márton polgármester 

      Krucsai Mariann pénzügyi oszt. vezető 
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219/2013.  (XII.12.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Medgyesegyháza városában a 

Művelődési Ház (Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.) villamosenergia-igényének kielégítése 

megújuló energiaforrásokkal” KEOP-4.10.0/A/12 elnevezésű pályázat megvalósításához 

2.519.913,- Ft – azaz Kétmillió-ötszáztizenkilencezer-kilencszáztizenhárom forint - 

összegben Európai Uniós pályázat önrészének és az így megnyert támogatás 

utófinanszírozású része előfinanszírozásának biztosítására szolgáló 654.559,- Ft - azaz 

Hatszázötvennégyezer-ötszázötvenkilenc forint - összegű hitel felvételéről dönt az alábbiak 

szerint: 

Az ügylet megnevezése: Európai Uniós pályázat önrészének és az így megnyert támogatás 

előfinanszírozásának biztosítására szolgáló hitel megelőlegezése. 

a.) Önerő rész: 

- Összege: 2.519.913,- Ft 

- A hitel folyósítása: 2013.12.15.- 2014.12.30. folyamatos, a pályázat kiadásainak 

felmerülésekor. 

- A hitel törlesztése: negyedévente egyenlő részletekben. 

- A hitel végső lejárata: 2016.12.31. 

- A hitel biztosítéka: Az önkormányzat éves költségvetése és a medgyesegyházi 526/1. 

hrsz.-ú (Művelődési Ház), a 122/53, a 122/54 és a 122/55 hrsz.-ú szántó ingatlanok. 

b.) Európai Uniós pályázat megnyert utófinanszírozású támogatásának előfinanszírozása: 

- Összege: 654.559,- Ft 

- A hitel folyósítása: 2013.12.15.- 2014.11.29. folyamatos, a pályázat kiadásainak 

felmerülésekor. 

- A hitel törlesztése: támogatás megérkezésekor. 

- A hitel végső lejárata: 2014.11.30. 

- A hitel biztosítéka: Az önkormányzat éves költségvetése és a benyújtott (megnyert) 

pályázati kérelemben meghatározott támogatás utófinanszírozású részének megfelelő 

654.559,- Ft összegű támogatás OTP Bank Nyrt.-re történő engedményezése. 

 

A Képviselő testület kötelezettséget vállal a hitelek és járulékaik visszafizetéséért és a 

mindenkori éves költségvetésbe történő betervezéséért.  

Felhatalmazza a polgármestert az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a 

hitelszerződés aláírására, valamint a pályázat Támogatási Szerződésének aláírását követően a 

Támogató okirat szerinti támogatás OTP Bank Nyrt.-re történő engedményezésére szolgáló 

megállapodás aláírására. 

Jelen határozat elfogadásával a 208/2013. (XI. 26.) Kt. határozat hatályát veszti. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:    Ruck Márton polgármester 

      Krucsai Mariann pénzügyi oszt. vezető 

 
220/2013.  (XII.12.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „ Medgyesegyháza városában a 

Városi Uszoda (Medgyesegyháza, Luther u. 7.) villamosenergia-igényének kielégítése 

megújuló energiaforrásokkal” KEOP-4.10.0/A/12 elnevezésű pályázat megvalósításához 

8.233.232,- Ft – azaz Nyolcmillió-kétszázharmincháromezer-kétszázharminckettő forint - 

összegben Európai Uniós pályázat önrészének és az így megnyert támogatás 

utófinanszírozású része előfinanszírozásának biztosítására szolgáló 2.507.220,- Ft - azaz 
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Kétmillió-ötszázhétezer-kettőszázhúsz forint - összegű hitel felvételéről dönt az alábbiak 

szerint: 

Az ügylet megnevezése: Európai Uniós pályázat önrészének és az így megnyert támogatás 

előfinanszírozásának biztosítására szolgáló hitel megelőlegezése. 

a.) Önerő rész: 

- Összege: 8.233.232,- Ft 

- A hitel folyósítása: 2013.12.15.- 2014.12.30. folyamatos, a pályázat kiadásainak 

felmerülésekor. 

- A hitel törlesztése: negyedévente egyenlő részletekben. 

- A hitel végső lejárata: 2016.12.31. 

- A hitel biztosítéka: Az önkormányzat éves költségvetése és a medgyesegyházi 526/1. 

hrsz.-ú (Művelődési Ház), a 122/53, a 122/54 és a 122/55 hrsz.-ú szántó ingatlanok. 

b.) Európai Uniós pályázat megnyert utófinanszírozású támogatásának előfinanszírozása: 

- Összege: 2.507.220,- Ft 

- A hitel folyósítása: 2013.12.15.- 2014.11.29. folyamatos, a pályázat kiadásainak 

felmerülésekor. 

- A hitel törlesztése: támogatás megérkezésekor. 

- A hitel végső lejárata: 2014.11.30. 

- A hitel biztosítéka: Az önkormányzat éves költségvetése és a benyújtott (megnyert) 

pályázati kérelemben meghatározott támogatás utófinanszírozású részének megfelelő 

2.507.220,- Ft összegű támogatás OTP Bank Nyrt.-re történő engedményezése. 

A Képviselő testület kötelezettséget vállal a hitelek és járulékaik visszafizetéséért és a 

mindenkori éves költségvetésbe történő betervezéséért.  

Felhatalmazza a polgármestert az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a 

hitelszerződés aláírására, valamint a pályázat Támogatási Szerződésének aláírását követően a 

Támogató okirat szerinti támogatás OTP Bank Nyrt.-re történő engedményezésére szolgáló 

megállapodás aláírására. 

Jelen határozat elfogadásával a 209/2013. (XI. 26.) Kt. határozat hatályát veszti. 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:    Ruck Márton polgármester 

      Krucsai Mariann pénzügyi oszt. vezető 

 
 

221/2013.  (XII.12.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Épületenergetikai fejlesztések 

és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” KEOP-5.5.0/A/12-2013-0158 elnevezésű 

pályázat megvalósításához 27.864.900,- Ft –azaz Huszonhétmillió-nyolcszázhatvannégyezer-

kilencszáz- összegben Európai Uniós pályázat önrészének és az így megnyert támogatás 

utófinanszírozású része előfinanszírozásának biztosítására szolgáló 157.901.101,- Ft - azaz 

Egyszázötvenhétmillió-kilencszázegyezer-egyszázegy forint- összegű hitel felvételéről dönt 

az alábbiak szerint: 

- az ügylet megnevezése: Európai Uniós pályázat önrészének és az így megnyert 

támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló hitel megelőlegezése 

a.) Önerő rész: 

- Összege: 27.864.900,- Ft 

- A hitel folyósítása: 2013.12.15.- 2014.12.30-ig. folyamatos, a pályázat kiadásainak 

felmerülésekor. 

- A hitel törlesztése: negyedévente egyenlő részletekben. 

- A hitel végső lejárata: 2016.12.31. 
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- A hitel biztosítéka: Az önkormányzat éves költségvetése és a medgyesegyházi 526/1. 

hrsz.-ú (Művelődési Ház), a 122/53, a 122/54 és a 122/55 hrsz.-ú szántó ingatlanok.  

- b.) Európai Uniós pályázat megnyert utófinanszírozású támogatásának előfinanszírozása: 

- Összege: 157.901.101,- Ft 

- A hitel folyósítása: 2013.12.15.- 2014.11.29 folyamatos, a pályázat kiadásainak 

felmerülésekor. 

- A hitel törlesztése: támogatás megérkezésekor. 

- A hitel végső lejárata: 2014.11.30 

- A hitel biztosítéka: Az önkormányzat éves költségvetése és a benyújtott (megnyert) 

pályázati kérelemben meghatározott támogatás utófinanszírozású részének megfelelő 

157.901.101,- Ft összegű támogatás OTP Bank Nyrt.-re történő engedményezése. 

 

A Képviselő testület kötelezettséget vállal a hitelek és járulékaik visszafizetéséért és a 

mindenkori éves költségvetésbe történő betervezéséért.  

Felhatalmazza a polgármestert az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a 

hitelszerződés aláírására, valamint a pályázat Támogatási Szerződésének aláírását követően a 

Támogató okirat szerinti támogatás OTP Bank Nyrt.-re történő engedményezésére szolgáló 

megállapodás aláírására. 

 

Jelen határozat elfogadásával a 210/2013. (XI. 26.) Kt. határozat hatályát veszti. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:    Ruck Márton polgármester 

      Krucsai Mariann pénzügyi oszt. vezető 

 
222/2013.  (XII.17.) 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 

 
223/2013.  (XII.17.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Oktatási Bizottság 2013. 

augusztus - november  hónapokban az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót 

elfogadja.  

 

Felelős: Ruck Márton   polgármester 

Határidő: azonnal 
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224/2013.  (XII.17.) Kt. határozat 
 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester által 2013. 

augusztus - 2013. november hónapokban az átruházott hatáskörben hozott döntéséről szóló 

beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

Határidő: azonnal 

 

225/2013.  (XII.17.) Kt. határozat 
 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ részére 

2014. január 1.-től határozatlan időre biztosítja a szociális étkeztetés szakfeladatára 0,5 fő 

szociális segítő, és az időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása szakfeladatára 0,5 fő 

takarító státuszt, azzal hogy a státuszok betöltése során az intézmény vezetője törekedjék a 

2011. évi CXCI. törvény 22.§- ban meghatározott, megváltozott munkaképességű személyek 

alkalmazására. 2014. január 1 napjától az intézmény státuszainak száma 29,5 fő. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:   Ruck Márton - polgármester 

                Mészárosné Hrubák Mária- intézményvezető 

 
226/2013.  (XII.17.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Magyar 

Epilepsziával Élők Alapítványa 2014. évi munkatervét. Elviekben támogatja az alapítvány 

munkáját sok  sikert kíván annak megvalósításához, azonban anyagi támogatást nem tud 

biztosítani. A városban a civil szervezetek támogatása helyi rendeletben szabályozott 

pályázati rendszerben történik, mely alapján szűkös anyagi források miatt csak helyi 

szervezetek részesülhetnek anyagi támogatásban. 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

227/2013.  (XII.17.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Kulturális Alap 

Vízuális Művészetek Kollégiuma által kiírt pályázat keretében fel kívánja állítani Prisztavok 

Tibor szobrászművész Schéner Mihály szobrát. 

A szobor felállításának teljes költsége 1.714.285,- Ft, melyből 1.200.000,- Ft támogatás, ezen 

túl a Képviselő-testület 2014. évi költségvetés terhére 514.285.- Ft önerőt biztosít. 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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228/2013.  (XII.17.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért Medgyesegyházán a 

gútai 1947-es betelepítések emlékére emlékhely létesítésével.  

Felhatalmazza a polgármestert a megvalósítás előkészítésével, a szükséges egyeztetések 

lefolytatására azzal, hogy a megvalósítás lehetőségeit, módját anyagi vonzatát terjessze a 

képviselő-testület  elé döntésre.  

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

Határidő: márciusi testületi ülés 

 
229/2013.  (XII.17.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Varázserdő 

Óvoda  alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Alapító okirat 16.) pontja 851012 szakfeladatának megnevezése helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

 

„ 851012       Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása:  

az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye 

alapján: 

- egyéb pszichés fejlődési (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási) 

zavarral küzd, 

- enyhe értelmi fogyatékos.” 

 

Alapító okirat 24.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„ 24. Az alapító okirat hatályossága: 

  

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2013. december 20. napján lép 

hatályba.” 

 

Az alapító okirat módosítást Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

229/2013. (XII. 17.) Kt. határozatával fogadta el.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított, és a módosítással egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
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230/2013.  (XII.17.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Vízmű 

Nonprofit Kft. részére 462.000,- Ft többlettámogatás biztosít működési költségeinek 

finanszírozásához, melynek forrása az állami többletbevétel.  

Felkéri a jegyzőt a döntés költségvetési rendeleten történő átvezetésére a soron következő 

rendelet módosításkor. 

Felhatalmazza a polgármestert a Kft.-vel kötött finanszírozási szerződés módosítására 

aláírására. 

Határidő: kifizetésre 2013. december 31. 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

  Krucsai Mariann pü. vezető 

  Nadabán János ügyvezető 


