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Szabó Istvánné pénzügyi csoportvezető 

Jegyzőkönyvvezető: Besenyi Ildikó ügyintéző 

Ruck Márton polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait és a megjelenteket. A 
határozatképességet megállapítja, 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. A Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ intézmény keretében 2012. 

szeptember 1. napjától a bölcsődei ellátás megszüntetésével kapcsolatos 
létszámcsökkentési döntéssel érintett egyszeri költségvetési támogatás 
igénylése 
Előadó: Ruck Márton polgármester 

 
2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.  (II.13.) 

önkormányzati rendelet módosítása                                                                          
Előadó: Ruck Márton polgármester       

 
II. Bejelentések         

 



I.  Fő napirendek 

1. A Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ intézmény keretében 2012. 
szeptember 1. napjától a bölcsődei ellátás megszüntetésével kapcsolatos 
létszámcsökkentési döntéssel érintett egyszeri költségvetési támogatás 
igénylése 
Előadó: Ruck Márton polgármester 

 
 
Ruck Márton polgármester megkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, hogy 
ismertesse a bizottság javaslatát. 

Kraller József képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy a 
bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  
 
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző tájékoztatásul elmondja, hogy Medgyesbodzás és 
Pusztaottlaka képviselő-testülete elfogadta a határozatot, ami a mai postával fog érkezni és azt 
követően postázásra kerülnek a határozati kivonatok.  
 
Ruck Márton polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, így a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 

186/2012. (X. 12.) Kt. határozat: 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Schéner Mihály Nevelési és 
Oktatási Központ intézményénél 2012. január 1. napjával a státuszok számát 71 főben 
határozta meg. 
Az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13) önkormányzati rendeletben a 
státuszok számát 2012. március 1. napjától 67 főben határozta meg Medgyesegyháza Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a ténylegesen betöltött státuszok alapján, ez a 
státuszcsökkentés létszámleépítést nem igényelt. 
A pedagógiai program és a munkakörök felülvizsgálata, valamint az időközben az óvodai 
csoport bővítésről, és a bölcsődei ellátás megszüntetéséről szóló alapító okirat módosítás 
alapján a Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés 
módosításáról szóló 14/2012. (VI.27) önkormányzati rendeletében az intézmény státuszát 
71,1 főben határozta meg 2012. szeptember 1. napjától. 
Ez a státuszbővítés jelent 0,5+0,8= 1,3 státuszt, mely tényleges létszámbővítéssel nem jár, 
csak a korábban státusz nélkül határozatlan időre kinevezett pedagógia asszisztensek 
foglalkoztatását (iskolában és óvodában) legalizálja. 
Az intézmény +1 gyermekvédelmi felelős, +1 takarító + 0,8 portás státuszt kapott, melyet 
csak határozott idejű szerződéssel tölthet be az intézményvezető 2012. december 31-ig többlet 
forrás biztosítása nélkül a 2012. évi költségvetési keretén belül. 



A jelenlegi pedagógiai asszisztensi státusz át lett minősítve a ténylegesen ellátott 
munkakörhöz igazítva adminisztrátorrá. 
3 bölcsődei státusz (2 gondozónő, 1 dajka) meg lett szüntetve és 3 óvodai státusz lett 
biztosítva (2 óvónő, 1 dajka) az új óvodai csoport megnyitása kapcsán. 
Fenti döntések alapján Isztin Péterné bölcsődei dajka közalkalmazotti jogviszonya 2012. 
szeptember 4. napjával felmentéssel megszűnt. 
A képviselő-testület, valamint fenntartói körén belül – költségvetési szerveinél és az 
önkormányzat hivatalánál, a társulás intézményeinél – a meglévő üres álláshelyeken, az 
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, a 
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje 
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség,  
A képviselő-testület az intézményei létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető 
létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében döntött a 
felmentéssel együtt járó létszámcsökkentésről.  
A képviselő-testület a megszüntetett álláshelyeket 5 évig nem állítja vissza. 
Felhatalmazza a gesztor önkormányzat polgármesterét a létszámcsökkentéssel kapcsolatos 
támogatás igénylésére. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Holecz Andrásné munkaügyi ügyintéző 
Határidő: azonnal 
 
 
 

2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.  (II.13.) 
önkormányzati rendelet módosítása                                                                          
Előadó: Ruck Márton polgármester       

 
 
 
Ruck Márton polgármester megkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, hogy 
ismertesse a bizottság javaslatát. 

Kraller József képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy a 
bizottság a rendelet tervezetet elfogadásra javasolja.  
 
Ruck Márton polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, így a rendelet tervezetet szavazásra bocsátja. 
 
 
 
 
 



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

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Képviselő-testületének 

17/2012. (….) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat  2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.13.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16 § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.évi költségvetéséről 
szóló 2/2012.(II.13.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:   
 

„3. §. 
 

(1) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) összesített 
2012. évi módosított   

 
a) kiadásainak főösszege:  .............................................. 945 036 E Ft 
b) bevételeinek főösszege: ............................................. 826 794 E Ft 
c) Költségvetési hiánya: ................................................. 118 242 E Ft 

               ezen belül: 
ca) belső finanszírozású bevétel ................................... 67 354 E Ft 
     (pénzmaradvány) 

              cb) külső finanszírozású bevétel .................................. 50 888 E Ft” 



 
2.§ 

 
A rendelet 4.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
                                                                        

„4.§ 
 

(1) Az önkormányzat és költségvetési intézményei összesített 2012. évi bevételeit 
forrásonként az alábbiak szerint határozza meg: 

 ( Az adatok E Ft-ban) 
 Működési bevételek 
     
 Önkormányzat sajátos működési bevételei....................................................... 199 959 

iparűzési adó: .................................................................................................... 50 000 
átengedett központi adók: ............................................................................... 146 047 
talajterhelési díj ..................................................................................................... 800 
bírság,pótlék ....................................................................................................... 2 100 
lakbér bevétel ..................................................................................................... 1 012 
             

Intézményi működési bevételei .......................................................................... 76 706 
térítési és szolgáltatási díjak .............................................................................. 45 308 
működéshez kapcsolódó egyéb bevételek................................................................... 0 
bérleti díj bevételek  ............................................................................................ 9 341 
intézményi ellátási díjak ................................................................................... 21 657 
kamatbevételek ...................................................................................................... 400 
 

  Támogatások: ..................................................................................................  325 633 
normatív támogatás:........................................................................................ 185 939 
normatív kötött felhasználású támogatás: .......................................................... 24 900 
szociális feladatok kiegészítő támogatása .......................................................... 65 396 
központosított előirányzatok ............................................................................. 36 291 
normatíva visszatérülés ..................................................................................... 13 107 
 

   Támogatás értékű működési bevétel ............................................................... 128 513 
működési célú pénzeszköz átvétel Munkaügyi Központtól ................................ 15 283 
működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től ......................................................... 6 677 
működési célú pénzeszköz átvétel helyi önkormányzatoktól ..............................  5 188 
működési célú pénzeszköz átvétel Dél-Békési Kistérségtől ............................... 26 057 
működési célú pénzeszköz átvétel Szélessávú Társulástól ................................... 5 590 
működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalaptól ..................... 47 434 
ÁH kívülről támogatás értékű bevétel  .............................................................. 12 997 
működési célú központi költségvetési szervtől  ................................................... 1 181 
működési célú pénzeszköz átvétel Sport Egyesülettől ......................................... 8 106 
 



Támogatás értékű felhalmozási célú bevétel: .....................................................  95 983 
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n kívülről ........................................ 8 850  
       Támogatásértékű pénzeszköz átvétel EU-s támogatásból ............................ 60 360 
       Támogatásértékű felhalmozási bevétel –hazai támogatás ............................ 10 000 
       Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés ........................................................... 2 673 
       Felhalmozási célú központi állami támogatás ............................................... 9 100 
  Felhalmozási bevétel .................................................................................... 5 000 
 

Bevételek összesen:  ............................................................................................ 826 794 
Finanszírozási bevétel ......................................................................................... 118 242 
Ebből :  Pénzforgalom nélküli bevétel ................................................................. 67 354 
               Likvid hitel (külső finanszírozás) .......................................................... 50 888 
 
Bevételek mindösszesen: ...............................................................................….945 036„ 

 
3.§ 

 
 
A rendelet 5.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„5.§ 
 
(1) Az önkormányzat és költségvetési intézményei összesített 2012. évi kiemelt kiadási 

előirányzatai:  
              (Az adatok E Ft-ban) 
 
 
Működési kiadások előirányzata összesen: .................................................. 828 110 
 
Ebből: 
személyi juttatás  ............................................................................................ 293 114 
munkaadókat terhelő járulékok ......................................................................... 77 711 
dologi kiadások ............................................................................................... 246 480 
önkormányzat által folyósított ellátások  ......................................................... 102 028 
ellátottak pénzbeli juttatása ................................................................................. 1 042 
működési célú pénzeszközátadás......................................................................  82 520 
tartalék ( általános) ..........................................................................................  25 215 
 
 
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen: ............................................. 102 949 

 
      Ebből: 

beruházások: ..................................................................................................  100 323 
felújítás: .............................................................................................................  2 626 



részvény vásárlás ....................................................................................................... 0 
 
Finanszírozási kiadások előirányzata összesen:............................................  13 977 
 
 
Ebből: 
fejlesztési célú hitel törlesztés ........................................................................... 13 977 
        
Kiadások összesen: .....................................................................................  945 036” 
 

4.§ 
 
(1) A Rendelet 1. melléklet helyébe e rendelet 1. melléklete lép 
(2) A Rendelet 2-2/a-d. melléklet helyébe e rendelet 2-2/a-d. melléklete lép 
(3) A Rendelet 3-3/a-d. melléklet helyébe e rendelet 3-3/a-d. melléklete lép 
(4) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép 

 
5.§ 

 
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon  

hatályát veszti. 
 
 
      Medgyesegyháza.2012. október 12. 
 
 
 Ruck Márton   Dr. Horváthné dr. Barta Edit 
 polgármester  jegyző 
 

 
 
II. Bejelentések                                                                                                          

 
Dr. Várszegi Tamás alpolgármester felhívja  a  figyelmet,  hogy  a  Luther  és  a  Jókai  utca  
közötti átjárónál kb. 2 hete nincs világítás. Kéri, hogy ezt jelezzék az illetékesek felé.  

Ruck Márton polgármester javasolja, hogy valamelyik este végezzenek egy települési 
bejárást és nézzék meg a városban a közvilágítást. 

Dr. Várszegi Tamás alpolgármester elmondja, hogy a lakosság részéről olyan jelzést kapott, 
hogy a Könyvtárban le vannak dobálva a földre a könyvek és nincs nyitva tartás. Továbbá 
kérdezi, hogy a számítógépek működnek-e? 



Ruck Márton polgármester elmondja, hogy a könyvtáros kolléga most végzi a könyvek 
selejtezését és ezért vannak a földön a dobozokban a könyvek, de nincsenek szétdobálva. 
Továbbá elmondja, hogy a leselejtezett könyveket értékesíteni fogják jelképes összegért. A 
számítógépekkel kapcsolatban elmondja, hogy azok működőképesek.  

Knapcsikné Király Gyöngyi képviselő elmondja, hogy megkereste Maulis Mihály, aki azt 
jelezte neki, mint képviselőnek, hogy  amennyiben a Jutka Büfénél zajló randalírozások  
tekintetében nem változik semmi, akkor a környéken lakók elmennek éjszaka a képviselők 
házához és nekik is zörögni fognak az ablakukon, ahogyan az ő ablakukon zörögnek azok a 
fiatalok, aki a büféből éjszaka hazafelé mennek.  

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző elmondja, hogy hozzájuk is érkezett ez ügyben 
bejelentés, tudnak róla. Tájékoztatásul elmondja, hogy ez nem képviselő-testületi 
kompetencia. Az üzletek működésével kapcsolatban nem tudnak eljárni, mert nem azzal van a 
probléma, hogy a nyitva tartási rendet szegik meg, hanem egyéb a rendőrség hatáskörébe 
tartozó problémák vannak, hogy randalíroznak a fiatalok. Továbbá elmondja, hogy ezt a 
bejelentést továbbították a rendőrség felé és kértek visszajelzést a rendőrségtől, hogy milyen 
ellenőrzéseket végeztek, illetve kérték a környék fokozottabb ellenőrzését.  

Ruck Márton polgármester elmondja, hogy aláírásgyűjtés is történt ez ügyben és ezt 
eljuttatták hozzá. Továbbá elmondja, hogy a kialakult helyzettel kapcsolatban tájékoztatta a 
rendőrőrs parancsnokot. Továbbá elmondja, hogy tudomása szerint két személy ellen eljárás 
is indult már. Tájékoztatásul elmondja, hogy a jövő héten jön hozzá dr. Bede Sándor kapitány 
úr és Almási Levente őrsparancsnok, akikkel erről a problémáról fog egyeztetni.  

Forgó Pál képviselő kérdezi, hogy a működési engedélye mire szól az egységnek, kocsma 
vagy zenés szórakozóhely? 

Liker János aljegyző elmondja, hogy zenés szórakozóhelyre lett kiadva a működési 
engedély.  

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző elmondja, hogy velük szemben csak akkor lehet 
eljárni, ha ott valamilyen ellenőrzés során szabálytalanságot találnak az ellenőrző szervek, pl. 
a NAV, vagy a Munkaügyi Felügyelőség. Az önkormányzat ellenőrzése csak a nyitva tartás 
vonatkozásában lehetséges.  

Forgó Pál képviselő kérdezi, hogy mennyi ülésről kell ahhoz egy képviselőnek hiányoznia, 
hogy megvonják tőle a tiszteletdíjat? 

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző elmondja, hogy csak abban az esetben lehet megvonni, 
amennyiben igazolatlanul hiányzik a képviselő, de aki jelzi a polgármesternek a hiányzást, az 
igazolt távollétnek számít.   

Ruck Márton polgármester elmondja, hogy évente 6 alkalomról rendelkezik a helyi 
rendelet.  



Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző elmondja, hogy lehet szigorítani ezen a korábbi 
döntésen.  

Forgó Pál képviselő elmondja, hogy a munkahelyi vezetőnek biztosítani kell a testületi 
ülésen való részvételt a képviselőnek a jogszabály szerint.  

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző elmondja, hogy ezt az elfoglaltságát be kell a 
képviselőnek a munkáltatójánál jelenteni, aki köteles út elengedni.  

Ruck Márton polgármester elmondja, hogy megnézik az erről szóló szabályozást.  

                                                                                            

Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester az ülést 8,50 
órakor lezárta. 

Kmf. 
 

Ruck Márton       Dr. Horváthné dr. Barta Edit 
            polgármester          jegyző 
 

         
 

     Besenyi Ildikó 
                        jegyzőkönyvvezető 


