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

9/2012. 

Jegyzőkönyv 

 

Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 15-én 
9,05 órakor kezdődött rendkívüli ülésén 

A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 

Jelen vannak: Ruck Márton polgármester, Dr. Várszegi Tamás alpolgármester, Forgó Pál, 
Knapcsikné Király Gyöngyi és Kraller József képviselők  

Igazoltan távol: Farkas Gyula és Nagy Attila képviselők 

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

Jegyzőkönyvvezető: Besenyi Ildikó ügyintéző 

Ruck Márton polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait. Elmondja, hogy Farkas 
Gyula és Nagy Attila képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésen. Megállapítja, 
hogy a képviselő-testület határozatképes és az ülést megnyitja. Ismerteti a meghívóban 
szereplő napirendi javaslatot. Megkérdezi, hogy van-e valakinek más javaslata? 

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

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
napirendet fogadta el: 

NAPIREND: 

I. Fő napirendek 
 

1. Ingatlanok térítésmentes használatba adása a START program keretében 
Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

2. Ingatlan felajánlás megvásárlásra 
Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

3. Perköltség kifizetése tartalékkeret terhére 
Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

 



1. Ingatlanok térítésmentes használatba adása a START program keretében 
Előadó: Ruck Márton polgármester 
 
 

 
Ruck Márton polgármester megadja a Pénzügyi Bizottság elnökének a szót, hogy 
ismertesse a bizottság véleményét. 
 
Kraller József képviselő a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság tárgyalta 
az előterjesztést és a határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra javasolja. 
 
Ruck Márton polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, 
javaslata? Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozta az alábbi 
határozatot: 

100/2012. (V. 15.) Kt. számú határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában álló 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 24/b. szám alatti 119/2 hrsz.-ú ingatlanból 51,45 m2 területű 
közterületről közvetlenül megközelíthető üzlethelyiséget, melyben szociális bolt kialakítására 
és üzemeltetésére kerül sor, valamint a Medgyesegyháza, Kossuth tér 24. szám alatti 119/1. 
hrsz.-ú ingatlan épületének hátsó részét, melynek hasznos alapterülete: 256,7 m2 és udvarát, 
melyben betonelemek gyártására kerül sor a START program befejezéséig, illetve legkésőbb 
2012. december 31. napjáig az önkormányzati feladatellátás érdekében ingyenesen 
használatba adja Pusztaottlaka Község Önkormányzata, mint gesztor részére a START 
program keretében történő hasznosításra. 
Felhatalmazva a polgármestert a - határozat mellékletét képező - megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
             Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: értelem szerint 

 
 

2. Ingatlan felajánlás megvásárlásra 
Előadó: Ruck Márton polgármester 
 
 
 

Ruck Márton polgármester megadja a Pénzügyi Bizottság elnökének a szót, hogy 
ismertesse a bizottság véleményét. 
 
Kraller József képviselő a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság tárgyalta 
az előterjesztést és a határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra javasolja. 



 
Ruck Márton polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, 
javaslata? Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozta az alábbi 
határozatot: 

101/2012. (V. 15.) Kt. számú határozat: 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Czúth Éva Medgyesegyháza, 
Szondy u. 33. szám alatti lakos és testvére Czúth András eladási ajánlatával nem kíván élni, 
mert az ingatlan megfelelő hasznosítására nincs anyagi lehetősége. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
3. Perköltség kifizetése tartalékkeret terhére 

Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

 
Ruck Márton polgármester megadja a Pénzügyi Bizottság elnökének a szót, hogy 
ismertesse a bizottság véleményét. 
 
Kraller József képviselő a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság tárgyalta 
az előterjesztést és a határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra javasolja. 
 
Ruck Márton polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, 
javaslata? Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozta az alábbi 
határozatot: 

102/2012. (V. 15.) Kt. számú határozat: 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a 2012. évi költségvetésben 
a tartalékkeret terhére bruttó 3.225.000,-Ft-ot biztosít a gázvagyon per kapcsán megítélt 
perköltség kifizetéséhez. 
 
Felelős:    Ruck Márton polgármester 
Határidő: azonnal 
 



Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester az ülést 9,30 
órakor lezárta. 

 

 

 
Kmf. 

 
 

Ruck Márton       Dr. Horváthné dr. Barta Edit 
            polgármester          jegyző 

 
 

         
 

  Besenyi Ildikó  
                   jegyzőkönyvvezető 

 


