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Ülést vezeti: Ruck Márton Medgyesegyháza város polgármestere 

Ruck Márton Medgyesegyháza Város Önkormányzat polgármestere köszönti a 
képviselő-testületek tagjait. Megállapítja, hogy Medgyesegyháza Város Önkormányzat 
képviselő-testülete határozatképes, mert a 7 tagú képviselő-testület valamennyi tagja jelen 
van. Az ülést megnyitja. 
Ismerteti a napirendi pontokat.  
 
Megkérdezi a képviselő-testületek tagjait, hogy van-e más javaslatuk? 



Más javaslat nem hangzott el, így Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-
testületének az elhangzott napirendi javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el: 

NAPIREND: 
 

1. Medgyesegyházai Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és működéséről 
szóló megállapodás elfogadása 
Előadó: Ruck Márton polgármester 

 
2.  Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító 

okiratának módosítása 
Előadó: Ruck Márton polgármester 

 
3.  A Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ alapító okiratának módosítása 

Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

4.  Járóbeteg-szakellátás ellátási területe 
Előadó: Ruck Márton polgármester 

 
5.  Medgyesegyháza, Kossuth tér 22/A. szám alatti ingatlan felújítása 

Előadó: Ruck Márton polgármester  
 
Simonka György Pusztaottlaka Község polgármestere megállapítja, hogy Pusztaottlaka 
Község Önkormányzat képviselő-testülete határozatképes, mert az 5 tagú képviselő-testület 4 
tagja jelen van.  
Ismerteti a napirendi pontokat.  
Pusztaottlaka Község Önkormányzat Képviselő-testületének az elhangzott napirendi 
javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Pusztaottlaka Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el: 

NAPIREND: 
 

1. Medgyesegyházai Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és működéséről 
szóló megállapodás elfogadása 
Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

2.  Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint önállóan 
működő és gazdálkodó intézmény megszüntető okiratának elfogadása 
Előadó: Simonka György polgármester 



3.  Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító 
okiratának módosítása 
Előadó: Ruck Márton polgármester 

 
4. A Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ alapító okiratának módosítása 

Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

5.  Járóbeteg-szakellátás ellátási területe 
Előadó: Ruck Márton polgármester 

 
6.  Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulásának székhely módosítása 

Előadó: Simonka György polgármester 
 
 
Ruck Márton polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy január 1-jétől az önkormányzatok 
feladatellátása át fog alakulni. Elmondja továbbá, hogy elsősorban a kisebb települések 
vannak gondba e tekintetben. Pusztaottlaka részéről jött egy kérés Medgyesegyháza Város 
Önkormányzatához, hogy 2013. január 1-jével közös hivatallal szeretné ellátni ezeket a 
feladatokat. Medgyesegyháza mivel város, ezért nem mondhat nemet egyetlen településnek 
sem, egy ilyen csatlakozásnak. Úgy gondolja, hogy Medgyesegyháza nem is akar nemet 
mondani, egy ilyen csatlakozásra. A mai ülés feladata, hogy az ezzel kapcsolatos döntéseket 
meghozza a két település képviselő-testülete. Mielőtt belevágnak ezeknek a témáknak a 
megtárgyalásába, szeretné kihasználni ezt az alkalmat, hogy megköszönje Simonka György 
országgyűlési képviselő úrnak az eddigi segítségét. A medgyesegyházi képviselő-testület 
tagjai tisztában vannak azzal, hogy most az ÖNHIKI pályázaton milyen eredménnyel zárt 
Medgyesegyháza Önkormányzata és ebben az országgyűlési képviselő úrnak igen nagy 
szerepe volt. Ez az összeg a város működését illetően nagyon jól jött. Elmondható, hogy nem 
csak ebben, hanem sok más területen is segítette a város működését. Bízik abban, hogy a 
közös hivatal működésével a jövőben még hatékonyabbá tudják tenni az eddigi 
együttműködést. Medgyesegyháza Város Önkormányzat nevében megköszöni az 
országgyűlési képviselő segítségét. Elmondja, hogy mindkét hivatal vezetője elkészítette 
azokat az anyagokat, amelyekben dönteni kell a mai ülésen. A Magyar Államkincstárnál a 
törzskönyvi nyilvántartásokban át kell vezetni a változásokat, hogy január 1-jével 
elkezdődhessen a közös hivatal működése. 
 
 

1. Medgyesegyházai Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és működéséről szóló 
megállapodás elfogadása 
Előadó: Ruck Márton polgármester 

 
 
Nagy Attila képviselő elmondja, hogy csak kapkodja a levegőt. Az elmúlt testületi ülésen 
megnyugvással konstatálták, hogy senki nem akar Medgyesegyházához csatlakozni. 
Természetesen az is elhangzott, hogy amennyiben megtörténik egy ilyen felkérés, akkor ezzel 



nem lehet mit kezdeni, mert el kell fogadni. Neki ezzel is vannak fenntartásai, de a törvény, az 
törvény. Szeretne ezzel kapcsolatban részletesebben hallani, hogy melyik jogszabály, melyik 
ponton teszi azt kötelezővé, hogy egy városnak ezt el kell fogadnia? Számára rendkívül nagy 
a tempó. Tudja persze azt is, hogy mostanában a jogszabályok is igen gyorsan változnak. 
Ilyen  horderejű kérdésekben,  hogy itt  az  asztalon  találkozik  először  az  anyaggal  és  azt  sem 
tudja, hogy melyik határozatot olvassa, ez aggályos számára, mert nincs minden információ a 
birtokában, nehéz így dönteni. Azért teszi fel ezeket a kérdéseket, hogy bízik abban, hogy 
eloszlatják a kételyeit a válaszok. Gyakorlatilag egy házasságra készülnek, még akkor is, ha 
ezt a házasságot kötelezően írják elő a jogszabályok. Legalább megközelítőleg az információ 
teljes birtokába jutnak, csak úgy lehet felelősségteljes döntést hozni. Gyakorlatilag azt sem 
tudja, hogy mit kérdezzen meg, a jogszabályokat nem ismerve kicsit aggályos számára.  
 
Ruck Márton polgármester a tempót illetően elmondja, hogy az elmúlt egy évben ez volt a 
jellemző, hogy mind a törvénykezést illetően, mind Medgyesegyházán gyors volt a tempó, de 
úgy gondolja, hogy a testületnek sikerült jó döntéseket hozni. Ez a mai ülés jó arra is, hogy a 
megfelelő információk mindenkihez eljusson. Kényszerházasság vagy nem kényszerházasság, 
ezt lehet bárhogyan titulálni. Pusztaottlaka alapvetően nem Medgyesegyházához akar 
csatlakozni, hanem Kaszaperhez. Azonban Pusztaottlaka úgy ítélte meg, hogy Kaszaperhez 
való csatlakozása abszolút biztonságos lenne és ezért a pusztaottlakai képviselő-testület hozott 
egy olyan döntést, hogy Medgyesegyházához kíván csatlakozni. Meg vannak ennek az 
indoka, hogy egy jól működő hivatalhoz szeretnének csatlakoznak Elmondja továbbá, hogy a 
most kiosztott anyagot, amelyet egyébként jegyző asszonyék az ünnepek alatt közösen 
készítettek el, tehát ők nem nagyon tudtak ünnepelni, annak érdekében, hogy a mai napon ez 
az anyag itt legyen mindenki asztalán.  
 
Simonka György polgármester elmondja, hogy ha házasságról van szó, akkor talán az 
udvarlással kellett volna kezdeni, de erre sincs idő. Elmondja továbbá, hogy Pusztaottlaka 
senkihez sem akart csatlakozni. Sikeres önkormányzat, stabil a pénzügyi helyzete, nyugodtak 
és teljesen rendben volnának, a nélkül is, hogy bárkihez oda kellene csatlakozni. Első körben 
úgy látszott az országban mindenhol, hogy a kistelepülések nem akartak a közeli 
településekhez csatlakozni, mert az a megszűnés veszélyét rejti magába. Inkább a kis 
települések egymással próbáltak közös hivatalt létrehozni, hogy ott mindenki egyenrangú 
marad. Ők is megállapodtak Kaszaperrel, Nagybánhegyessel és Végegyházával. A 
megállapodás nem túl bonyolult. Időközben történtek olyan változások, amely átgondolásra 
késztették Pusztaottlakát. Kaszaper pénzügyi vezetője elment a költségvetési időszakban és 
még néhány olyan dolog derült ki, hogy Pusztaottlaka úgy gondolta, bár nagyobb a beolvadás 
veszély Medgyesegyházához csapódni, de a működést biztosítottnak látják a medgyesegyházi 
apparátussal. Itt az apparátus rendben van. Ezer szállal kötődnek a városhoz, pl. az iskola, a 
háziorvosi szolgálat. Az elmúlt 2,5 év megmutatta, hogy polgármesterrel tudtak 
együttműködni a fejlesztések tekintetében. Csak a városok szempontjából, ha megvizsgálja a 
képviselő-testület, hogy a városok közül a legkisebb és milyen forrásokra tett szert, milyen 
eredményeket ért el ez annak is volt köszönhető, hogy jól együtt tudtak dolgozni polgármester 
úrral. Az, hogy ez a jó együttműködés meg is fog maradni, az a hivatalokon fog múlni. 
Meghívták Pusztaottlakára a vezetőket, megmutatták az önkormányzatot, a hivatalt. 



Egyébként fogadnák őket más település is, de úgy ítélik meg, hogy ez a legbiztonságosabb. Ez 
a megállapodás a 2014. évi önkormányzati választást követően felbontható. Úgy gondolja, 
hogy ez nem fog hátrányára válni a városnak, hogy velük frigyre lépnek, eddig sem volt 
hátrányukra az együttműködés. Úgy gondolja, hogy mindenkinek az előnyére fog válni. 
Felmérték, hogy milyen feladatok vannak, mennyi emberre van szükség és mennyi jár erre. 
Azt  elmondhatja,  hogy természetesen  nem fedezi  a  pénz  azt  a  4  státuszt,  amit  kértek,  hogy 
Medgyesegyházának ne legyen problémája a feladatellátással. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
a megállapodás tartalmazza azt is, hogy az állami támogatáson felül, amit az nem fed le, a 
normatíván felül szükséges összeget Pusztaottlaka felvállalja.  Ha Pusztaottlaka nem dönt az 
év végéig, akkor lóg a levegőben két-három hónapig és majd a Kormányhivatal vezetője 
utasítja a járási hivatal vezetőjét, hogy Pusztaottlaka csatlakozzék valakihez. Ha márciusban 
kell majd ilyen döntést hozni, akkor azt tudni kell, hogy Medgyesegyházához fog kerülni. Az 
fog akkor történni, hogy most Medgyesegyháza egy új rendszert épít fel, az új pénzügyi 
vezetővel, akit nagyra becsül és majd menet közben kell átvenni Pusztaottlakát, sokkal 
nehezebb feladata lenne az apparátusnak is, mint most. Ezért pörgették fel az eseményeket, 
ezzel Medgyesegyháza is jól jár. Most már úgy tudja majd megtervezni Medgyesegyháza a 
költségvetését, tudja, hogy itt van Pusztaottlaka. Ami többe kerül státusz, azt Pusztaottlaka 
fizeti. Jegyző asszony fogja irányítani a közös hivatalt. Az előbb említett indokok motiválták 
Pusztaottlakát, hogy Medgyesegyházához csatlakozzon. Ha van jobb, kéri a jobb megoldást. 
Szerinte Medgyesegyháza számára is előnyös lesz ez a csatlakozás. 
 
Ruck Márton polgármester elmondja, hogy a medgyesegyházi hivatal átalakítása, az  
informatikai  rendszer  jól  működik  és  eljött  az  az  idő,  hogy  készen  áll  arra,  hogy  a  
pusztaottlakai hivatali feladatokat el tudják látni egy olyan megállapodás keretein belül, ami 
elfogadás előtt áll.  
 
Dr. Várszegi Tamás alpolgármester kérdezi, hogy hány személy működik Pusztaottlakán, 
és mennyi marad? Továbbá kérdezi, hogy valamilyen felelősséggel tartoznak-e  majd azokért, 
akiket esetleg onnan el kell bocsátani? 
 
Simonka György polgármester. elmondja, hogy a  jelenlegi négy embert megszeretnék 
tartani,  de  a  jegyző asszony  szigorú  volt  és  azt  mondta,  hogy  kettő jár  és  ezekért  a  jegyző 
asszony fog felelni. Szeretnék megtartani a négy embert, nem tisztviselőként, majd azt is ki 
fogják találni, hogy milyen formában, ügysegédként, vagy valamilyen más formában. Két 
személyre van meg az állami normatíva a többi pénzt ki kell egészíteni, vagy a négy személy 
félnapos munkaidőben fog dolgozni. Azt gondolják, hogy nem is tudnak működni másképp, 
mert abból káosz lenne.  
 
Ruck Márton polgármester megadja a szót jegyzőasszonynak. 
 
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző elnézést kér, hogy most kapták meg az előterjesztést a 
képviselők. Elmondja, hogy nincs házasságról szó, a két önkormányzatnak az égvilágon nincs 
egymáshoz semmi köze. Senki nem tartozik a másiknak semmiféle beszámolással. Ez a 
házasság már nagyon régóta meg van, amióta közös az iskola. Ahogy eddig az iskolát 



csinálták, ugyanígy lesz a polgármesteri hivatal vonatkozásában. Ez a megállapodás arról 
szól, hogy a polgármesteri hivatalt, mint közös intézményt fenntartják. Sőt azt kell mondja, 
hogy a jogszabály lehetővé teszi Medgyesegyháza számára, hogy olyan jogokat gyakorolhat, 
mint város, mint egyébként az iskola vonatkozásában a fenntartói jogoknál nem volt meg. 
Meg kell változtatni a nevet. Feladatellátás átkerül Medgyesegyházára, mindazok a feladatok, 
amelyet a Polgármesteri Hivatalok szoktak végezni. Az önkormányzati előkésztő munka, 
végrehajtói munka, a jegyzői hatáskörben lévő feladatok, a polgármesteri hatáskörben lévő 
feladatok előkészítése. Ezután Pusztaottlaka vonatkozásában is ennek a hivatalnak kell 
végeznie a feladatokat. Munkamegosztás tekintetében, azért, hogy szét tudják választani és a 
lakosság igényeit is ki tudják szolgálni, állandó kirendeltséget hoznak létre Pusztaottlakán. Ő 
lesz a munkáltatója minden dolgozónak, de a munkavégzés helye mindkét településen 
megmarad. Ha módosítani akarják ezt a megállapodást, akkor mindkét településnek el kell 
fogadni, ha módosítani akarják a közös hivatal alapító okiratát, akkor azt is mindkét 
településnek el kell fogadni. Ha elfogadják a költségvetést az év elején, mindkét 
önkormányzatnak el kell fogadni és ugyanígy a zárszámadását is. A jogszabály lehetővé teszi, 
hogy a városi székhely legyen az irányító szerv. Ez azt jelenti, hogy a medgyesegyházi 
önkormányzat jogosult azokra a dolgokra, amely az alapító feladata. Így pl. a polgármesteri 
hivatal SZMSZ-ének, az ügyrendjének az elfogadása, a köztisztviselők juttatásai rendjének 
meghatározására. A megállapodás szerint ezekkel kapcsolatosan ki kell kérni Pusztaottlaka 
polgármesterének véleményét. Minden önkormányzat ingó és ingatlan vagyona a sajátja 
marad, csak a kirendeltség épületének a használati jogát kapja meg a medgyesegyházi Közös 
Önkormányzati Hivatal. Az az alap megállapodás, hogy lesz egy költségvetés, amelyben el 
kell különíteni a székhelyt és a kirendeltséget. El kell különíteni a személyi és dologi 
költségeket. Mindkét településnek külön kell, hogy szerepeltesse azokat a szolgáltatásokat, 
közmű hozzájárulásokat, amit a saját költségvetéséből fizetnek. A személyi és dologi 
kiadásokra normatívát kapnak, melynek összege kb. 70 millió Ft, ebből Pusztaottlakára 9 
millió Ft jut. Ez el lesz különítve és az ezen felül szükséges összeget a pusztaottlakai 
önkormányzatnak át kell utalnia Medgyesegyházának. Medgyesegyházának is hozzá kell 
tenni a szükséges kiegészítéseket. Pénzbeli ellátások tekintetében, ha megkapják ezekre a 
normatívát, át kell utalni Pusztaottlakának és át kell utalni az önerőt. Az alapszabály az, hogy 
a medgyesegyházi önkormányzat előlegezi meg és 3-8 napon belül Pusztaottlakának át kell 
utalni a költségeket. Ez beszedési megbízással leemelhető Pusztaottlaka számlájáról. Január 
1-jétől a jegyzőnek a polgármester lesz a munkáltatója. Ő azt az információt kapta, hogy 
megtartja a polgármester és nem pályáztatja meg a jegyzői munkakört, mert a polgármesterek 
megállapodtak, hogy marad jegyzőként a közös hivatal vezetőjének. A másik jelentős személy 
a gazdasági vezető, aki nem csak Medgyesegyháza ellenjegyzője, hanem Pusztaottlaka 
ellenjegyzője is lesz. 11 költségvetést kell készíteni és 11 beszámolót. Az volt a cél, hogy a 
hivatal létszámát úgy alakítsák ki, hogy a pusztaottlakai feladatokat a pusztaottlakai 
létszámmal  el tudják végezni és csak az irányítás és felügyelet része maradjon. Most a hivatal 
létszámát 22 főben állapítanák meg, amelyből Medgyesegyházán 18 fő, Pusztaottlakán 4 fő 
lenne. Azt, hogy a 18 és a 4 státuszt hogyan töltik be, megbízási szerződéssel, ügykezelői 
besorolással, vagy más módon, ez a hivatal dolga lesz, és az is, hogy a költségvetési kereten 
belül megoldják a feladatokat és folyamatosan működjön a rendszer. Január 1-jétől ez azért 
lenne fontos, mert így jóval kevesebb munkát jelentene, és a MÁK is ezt javasolja. Az ottlakai 



hivatal tovább működése esetén azt a néhány hónapos költségvetést végig kellene vinni egész 
éven át. Ahogy az élet hozza, ezt a megállapodást lehet majd módosítani. A pusztaottlakai 
hivatalt meg kell szüntetni, az arról szóló határozatot viszik a MÁK-ba. Elmondja továbbá, 
hogy közösen kell dönteni a medgyesegyházi hivatal alaptó okirat módosításáról. Ez a dolog 
nem ismeretlen, mert az iskolánál is ezt szokták csinálni és majd a mai napon még arról is 
fognak beszélni. 
 
Nagy Attila képviselő elmondja, hogy oszlik a köd és az aggodalom. Elfogadja az indokot, 
de könnyebb lenne a döntés és a választók felé is, hogy miért szükséges ez, ha ez hamarabb 
került volna elő. Egy ilyen fontos megállapodást úgy olvassa el, hogy közben hallgatja a 
jegyzőt. Nem tudja értelmezni, hogy hol van a garancia arra, hogy a 22 státuszból 4 státusz 
Pusztaottlakán fog dolgozni, de csak kettőre lesz normatíva, a másik kettőt Pusztaottlaka fogja 
finanszírozni. Ez hol van leírva a megállapodásban? 
 
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző elmondja, hogy a megállapodás 9-es és 10-es 
pontjában van leírva és felolvassa.  Továbbá elmondja, hogy a polgármesteri hivatalokra négy 
hónapra más normatívát kapnak, mint a többi hónapra. A 11-es pontban azért van az, hogy ezt 
a négy hónapra járó állami támogatást amennyiben a székhely önkormányzat nem tudja 
lehívni, úgy azt a Pusztaottlaka önkormányzati számlára történő megérkezést követő 8 napon 
belül átutalja a közös önkormányzati hivatal számlaszámára. Májustól már csak a közös 
hivatal igényelheti a normatívát. 
 
Simonka György polgármester elmondja, hogy a négy embernek közel 11 millió Ft a 
bér+járulék, ami biztosan hozzá tevődik az 1,8 millió Ft és ebbe nincs benne a dologi kiadás.  
 
Ruck Márton polgármester. elmondja, hogy ennek a megállapodásnak a pontjait évente 
felül kell vizsgálni a normatívák tekintetében is. Lesz normatíva a hivatalok működésére, 
aminek az összege 70 millió Ft, a többit az önkormányzat fogja finanszírozni. Az idén nem 
volt erre normatíva ezt az önkormányzat finanszírozta. 
 
Forgó Pál képviselő elmondja, hogy részükről úgy vetődött fel, hogy kérdezték a 
polgármestert, hogy kíván-e valaki ide csatlakozni. Csodálkozott is, hogy Pusztaottlaka nem 
akar ide csatlakozni, hiszen ahogy elhangzott, hogy igen sok szállal kötődik a két település. 
Egy testületnek a lakosság érdekeit kell nézni és úgy gondolja, hogy jelen esetben is az ő 
érdekükben fognak dönteni és az ők érdekeit fogja ez a megállapodás szolgálni. Egyetért 
ezzel a megállapodással maximálisan. Az igaz, hogy jobb lett volna, ha ez hamarabb jön, mert 
lett volna időrendezni ezeket a dolgokat. Úgy gondolja, ha még ebben az évben kell meghozni 
ezeket a döntéseket, akkor itt a 23. ülés, és ha szükséges volt és ha kellett a polgármester 
össze is hívta minden esetben az ülést. Örül annak is, hogy a jegyzőasszony érthetően próbálta 
világosan ismertetni a jogszabályokat. Majd a későbbiekben a start program, ami kérdéses 
lesz. 
 



Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző elmondja, hogy semmi köze Pusztaottlaka start 
programjának a medgyesegyházihoz. A hivatalon át fog folyni a számlázás, de a két program 
teljesen önállóan és függetlenül fog működni és egymáshoz semmi köze.  
 
Simonka György polgármester elmondja, hogy polgármester úr azt javasolta, hogy külön 
legyen, mert ez egy érzékeny pontja Medgyesegyházának. Túl sok támadás és túl sok 
konfliktus volt és túl sok a kockázata minden szinten, és úgy gondolja, hogy ennek semmi 
akadálya, hogy külön működjön. Elmondja továbbá, hogy a programban 250 medgyesegyházi 
embert foglalkoztatott Pusztaottlaka és  ebből az  50 %-a örült, hogy dolgozhat és jövőre is 50 
ember fog dolgozni a pusztaottlakai programban Medgyesegyházán és Bánkúton. Ő örült 
ennek a legjobban, mert ennek a kistelepülésnek nehéz ennek a programnak a finanszírozása. 
Nem hajlandóak a lógósokkal kompromisszumot kötni. Akik akarnak dolgozni, azok 
premizálva is vannak. Az a meglátása és a politikusoknak is az a véleménye, hogy igen is erre 
van szükség és dolgozni kell, akár ha jönnek a támadások is. Mindent szabályosan csináltak. 
Teremtettek értéket és itt is hagyják a faipari üzemet, a szociálisbolt, a traktorokat, fűnyírókat, 
a betonelemgyártó üzemet. Nem tudja, hogyan fogják tudni ezt működni, mert 
Medgyesegyházának nincs januártól közmunkása, de Pusztaottlaka lemondott a 
közmunkásairól Medgyesegyháza javára. Felhívták a Munkaügyi Központot, hogy adják oda 
az embereket Medgyesegyházának. Medgyesegyháza önkormányzata fogja működtetni a 
szociális boltot és itt fog hasznot termelni. Pusztaottlakán 150 ember lesz a programban, 
amiből 50 fő medgyesegyházi és Medgyesegyházán 77 fő fog dolgozni. Be kell mutatni, hogy 
milyen munkát tudnak biztosítani és ehhez engedélyezik a létszámot. Hangsúlyozza, hogy 
nem fognak Medgyesegyháza dolgaiba beleszólni és eddig sem szóltak bele a dolgaiba, mert 
felnőtt emberek a megválasztott képviselők és tudják a dolgukat. Köszöni, hogy amikor két 
évig tartoztak az iskolai normatívával nem verték rájuk, mert akkor tönkre ment volna 
Pusztaottlaka önkormányzata.   
 
Ruck Márton polgármester megkérdezi a képviselő-testületek tagjait, hogy van-e valakinek 
kérdése, hozzászólása? 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így Medgyesegyháza Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el: 
 

 243/2012. (XII. 28.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Közös 

Önkormányzati Hivatal alakításáról és működéséről szóló megállapodást a határozat 

mellékletét képező tartalommal elfogadja. 

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

 



Felelős: Ruck Márton polgármester 

 Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

 Domokos Ferencné jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 
Simonka György polgármester Pusztaottlaka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Pusztaottlaka Község Önkormányzat képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el: 
 

122/2012.(XII.28.) Kt. számú határozat: 
 

Pusztaottlaka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Közös 
Önkormányzati Hivatal alakításáról és működéséről szóló megállapodást a határozat 
mellékletét képező tartalommal elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert az okirat aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Simonka György polgármester, 

  Ruck Márton polgármester,  

   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

   Domokos Ferencné jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 
 

2.  Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint önállóan  
működő és gazdálkodó intézmény megszüntető okiratának elfogadása 
Előadó: Simonka György polgármester 

 
 
Simonka György polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, Pusztaottlaka Község Önkormányzat Képviselő-
testületének a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Pusztaottlaka Község Önkormányzat képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el: 
 

123/2012.(XII.28.) Kt. számú határozat: 
 

Pusztaottlaka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december 31-jei hatállyal 



a Pusztaottlaka Község Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó 
intézmény megszüntető okiratát az alábbiak szerint fogadja el: 

 
„ MEGSZÜNTETŐ OKIRAT 

 
(Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 9. (1) bekezdése 

és a 11. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 14. § (2)-(3) bekezdése szerinti tartalommal) 

 
 

A költségvetési szerv megnevezése: Pusztaottlaka Község Polgármesteri Hivatala 
 
Székhelye: 5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 10. 
 
Megszüntető szerv megnevezése, székhelye: 
 Pusztaottlaka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás 10. 
 
Megszüntető jogszabály:  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban 
Mötv.) 85. § (1) bekezdése alapján a 2000 főt el nem érő községek közös önkormányzati 
hivatal létrehozására kötelezettek. Tekintettel arra, hogy Pusztaottlaka település 
lakosságszáma nem éri el a 2000 főt, közös önkormányzati hivatal létrehozására kötelezett. 
Pusztaottlaka Község Önkormányzata a Mötv. 85. §-ában foglaltak végrehajtása érdekében, 
megállapodást kötött  Medgyesegyháza Városi  Önkormányzata Képviselő-testületével  a  
Medgyesegyházi  Közös Önkormányzati Hivatal alakítására és fenntartására.  
 
A megszűnés időpontja: 2012. december 31. 
 
A megszűnés módja: Jogutódlással történő megszűnés, beolvadással. 
 
A jogutód megnevezése, címe:  
Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal 
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.  
 
A megszűnő költségvetési szerv közfeladatainak ellátása:  
2013. január 01-től a Mötv. 84. § (1) bekezdése szerinti feladatokat a Medgyesegyházi Közös 
Önkormányzati Hivatal látja el. 
A megszűnő költségvetési szerv vagyona: 
A Polgármesteri Hivatal megszűnésével a feladatellátást szolgáló ingó vagyontárgyak 
tulajdonjoga, és az ingó és ingatlan vagyon használati joga megszűnik, átszáll, illetve 
visszaszáll a megszüntető tulajdonos Pusztaottlaka Község Önkormányzatára. 
 
A megszűnő költségvetési szervnél foglalkoztatottakkal kapcsolatos rendelkezések: 



A megszüntetett költségvetési szervnél foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonya 2012. 
december 31.-i hatállyal megszűnik, ebben az esetben a Kttv. 63. § (1) bekezdése c,) pontja 
alkalmazandó. A jogutód közös hivatal jegyzője – a törvényben meghatározottak figyelembe 
vételével dönthet arról, hogy a megszűnő polgármesteri hivatalban dolgozó közszolgálati 
tisztviselőket  a  jogutód  közös  hivatalban  tovább  foglalkoztatja,  ebben  az  esetben  a  
közszolgálati jogviszony folyamatosnak minősül. 
 
Kötelezettség vállalás rendje: 
A megszűnő költségvetési szerv kötelezettséget 2012. december 31. napjáig vállalhat. 
Pusztaottlaka Község Önkormányzata a megszüntetett költségvetési szerv követelései, 
kötelezettségei és valamennyi elismert, illetve vitatott tartozása tekintetében jogutód, annak 
vagyoni jogai és kötelezettségei tekintetében teljes körben és korlátlan ideig vállal 
kötelezettséget. 
 
Záradék: Pusztaottlaka Község Polgármesteri Hivatalának megszüntető okiratát a 
123/2012. (XII. 28.) sz. határozatával 2012. december 31.-i hatállyal hagyta jóvá.” 

 
PH. 

 
Pusztaottlaka, 2012. december 28. 
 
           ---------------------------------------------- 
            megszüntető (alapítói joggyakorló)  
            szerv vezető aláírása 
 
Felelős: Simonka György polgármester, 
   Domokos Ferencné jegyző. leltározásért, vagyonátadásért  

  Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
  Krucsai Mariann pü. csoportvezető beszámoló elkészítéséért  
   

Határidő: 2012. december 31. 
     2012. február 28. beszámoló készítésre 
 
 
3.  Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának 

módosítása 
Előadó: Ruck Márton polgármester 

 
 
Ruck Márton polgármester megkérdezi a képviselő-testületek tagjait, hogy van-e valakinek 
kérdése, hozzászólása? 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így Medgyesegyháza Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 



Medgyesegyháza Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el: 
 

244/2012. (XII. 28.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Városi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Módosítás oka: 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban 
Mötv.) 85. § (1) bekezdése alapján a 2000 főt el nem érő községek közös önkormányzati 
hivatal létrehozására kötelezettek. Tekintettel arra, hogy Pusztaottlaka település 
lakosságszáma nem éri el a 2000 főt, közös önkormányzati hivatal létrehozására kötelezett. 
Pusztaottlaka Község Önkormányzata a Mötv. 85. §-ában foglaltak végrehajtása érdekében, 
megállapodást kötött  Medgyesegyháza Városi  Önkormányzata Képviselő-testületével  a  
Medgyesegyházi  Közös Önkormányzati Hivatal alakítására és fenntartására. A 2012. 
december 31. napján megszűnő Pusztaottlaka Község Polgármesteri Hivatala általános 
jogutódja beolvadással jelen módosítással érintett költségvetési szerv. 
 
Az alapító okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
1. Az intézmény neve: Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal   

 
Az alapító okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
3. Az intézmény telephelye, kirendeltsége: 

 Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaottlakai Kirendeltsége 
 5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 10. 

 
Az alapító okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
4/a Alapító szerv neve, címe:  

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

 Pusztaottlaka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás 10. 

 
4/b Irányító szerv neve, címe: 

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

 
  Alapítás kelte: 1990. október 1. 
 

Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

5. Az intézmény költségvetési szerv, jogi személy. 
 
Az alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
7. Az intézmény illetékességi és működési köre: Medgyesegyháza és Pusztaottlaka 



települések közigazgatási területe. 
Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
9. Az intézmény jogelődjének megnevezése, címe: 

Pusztaottlaka Község Polgármesteri Hivatala 
5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás 10. 

 
Az alapító okirat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
10. Tevékenységi kör: 

Az Mötv. 84. § (1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja Medgyesegyháza Város 
és Pusztaottlaka Község Önkormányzatainak működésével, valamint a polgármester és 
a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 
Ellátja a Mötv. és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott 
feladatokat. A helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok, az 
önkormányzatok önállóan működő költségvetési szerveinek, valamint az önálló jogi 
személyiségű Medgyesegyháza – Újkígyós – Medgyesbodzás Szélessávú Informatikai 
Infrastruktúra Fejlesztése Beruházási Társulás és a Dél-Békési Többcélú Kistérségi 
Társulás adminisztratív, munkaszervezeti, valamint számviteli, könyvviteli, 
gazdálkodási feladatait. 

 
Az alapító okirat 12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
12. 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 
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 



 
Az alapító okirat 13. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

13. A közös önkormányzati hivatal ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. A közös 
önkormányzati hivatal székhelyében lévő ingatlan és ingó vagyon Medgyesegyháza 
Város Önkormányzata tulajdona, a közös hivatal kirendeltségén lévő ingatlan és ingó 
vagyon Pusztaottlaka Község Önkormányzata tulajdonát képezi, melyeket tulajdonosok 
leltár szerint használatra átadnak a közös önkormányzati hivatal részére. 

       
Az alapító okirat 14. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
14. Az intézmény gazdálkodása: 

Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.  
 

Az alapító okirat 15. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

15. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 
 
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. 

 
Az alapító okirat 16. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
16.  Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:       

      
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő és ügykezelő, melyekre a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az 
irányadók.  
Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó.  
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 
évi IV. törvény az irányadó.  

 
Az alapító okirat 17. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

17. Az alapító okirat hatályossága: 
 

Az alapító okirat módosítás 2013. január 1. napján lép hatályba. 
 
Ezzel egyidejűleg 46/2012.(II.28.) Kt. határozattal elfogadott 2012. március 1. napján 
kelt egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 

 
Záradék: 

              
Az alapító okirat módosítást 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 244/2012. (XII. 28) Kt. 
határozatával 



Pusztaottlaka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 124/2012. (XII.28.) Kt. 
határozatával hagyta jóvá. 
 
Medgyesegyháza, 2012. december 28. 

  
 

             Ruck Márton      Simonka György 
    polgármester        polgármester   
 

     Dr. Horváthné dr. Barta Edit    
                    jegyző 

 
Felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosítás aláírására és a szükséges 
intézkedések megtételére.  
 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 

Simonka György polgármester, 
 Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
Simonka György polgármester Pusztaottlaka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Pusztaottlaka Község Önkormányzat képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el: 
 

124/2012.(XII.28.) Kt. számú határozat: 
 

Pusztaottlaka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Városi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Módosítás oka: 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban 
Mötv.) 85. § (1) bekezdése alapján a 2000 főt el nem érő községek közös önkormányzati 
hivatal létrehozására kötelezettek. Tekintettel arra, hogy Pusztaottlaka település 
lakosságszáma nem éri el a 2000 főt, közös önkormányzati hivatal létrehozására kötelezett. 
Pusztaottlaka Község Önkormányzata a Mötv. 85. §-ában foglaltak végrehajtása érdekében, 
megállapodást kötött  Medgyesegyháza Városi  Önkormányzata Képviselő-testületével  a  
Medgyesegyházi  Közös Önkormányzati Hivatal alakítására és fenntartására. A 2012. 
december 31. napján megszűnő Pusztaottlaka Község Polgármesteri Hivatala általános 
jogutódja beolvadással jelen módosítással érintett költségvetési szerv. 
 
Az alapító okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
2. Az intézmény neve: Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal   



Az alapító okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

4. Az intézmény telephelye, kirendeltsége: 
 Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaottlakai Kirendeltsége 

 5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 10. 
 

Az alapító okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
4/a Alapító szerv neve, címe:  

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

 Pusztaottlaka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás 10. 

 
4/b Irányító szerv neve, címe: 

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

 
  Alapítás kelte: 1990. október 1. 
 

Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

18. Az intézmény költségvetési szerv, jogi személy. 
 
Az alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
7. Az intézmény illetékességi és működési köre: Medgyesegyháza és Pusztaottlaka 

települések közigazgatási területe. 
Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
11. Az intézmény jogelődjének megnevezése, címe: 

Pusztaottlaka Község Polgármesteri Hivatala 
5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás 10. 

 
Az alapító okirat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
12. Tevékenységi kör: 

Az Mötv. 84. § (1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja Medgyesegyháza Város 
és Pusztaottlaka Község Önkormányzatainak működésével, valamint a polgármester és 
a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 
Ellátja a Mötv. és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott 
feladatokat. A helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok, az 
önkormányzatok önállóan működő költségvetési szerveinek, valamint az önálló jogi 



személyiségű Medgyesegyháza – Újkígyós – Medgyesbodzás Szélessávú Informatikai 
Infrastruktúra Fejlesztése Beruházási Társulás és a Dél-Békési Többcélú Kistérségi 
Társulás adminisztratív, munkaszervezeti, valamint számviteli, könyvviteli, 
gazdálkodási feladatait. 

 
Az alapító okirat 12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
19. 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 
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 
 

Az alapító okirat 13. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

14. A közös önkormányzati hivatal ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. A közös 
önkormányzati hivatal székhelyében lévő ingatlan és ingó vagyon Medgyesegyháza 
Város Önkormányzata tulajdona, a közös hivatal kirendeltségén lévő ingatlan és ingó 
vagyon Pusztaottlaka Község Önkormányzata tulajdonát képezi, melyeket tulajdonosok 
leltár szerint használatra átadnak a közös önkormányzati hivatal részére. 

       
Az alapító okirat 14. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
14. Az intézmény gazdálkodása: 



Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.  
 

Az alapító okirat 15. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

20. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 
 
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. 

 
Az alapító okirat 16. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
21.  Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:       

      
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő és ügykezelő, melyekre a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az 
irányadók.  
Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó.  
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 
évi IV. törvény az irányadó.  

 
Az alapító okirat 17. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

22. Az alapító okirat hatályossága: 
 

Az alapító okirat módosítás 2013. január 1. napján lép hatályba. 
 
Ezzel egyidejűleg 46/2012.(II.28.) Kt. határozattal elfogadott 2012. március 1. napján 
kelt egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 

 
Záradék: 

              
Az alapító okirat módosítást 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 244/2012. (XII. 28) Kt. 
határozatával 
Pusztaottlaka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 124/2012. (XII.28.) Kt. 
határozatával hagyta jóvá. 
 
 
Medgyesegyháza, 2012. december 28. 

  
             Ruck Márton      Simonka György 
    polgármester        polgármester   



Dr. Horváthné dr. Barta Edit                                      
                  jegyző 

 
Felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosítás aláírására és a szükséges 
intézkedések megtételére.  
 
 
Felelős: Simonka György polgármester, 
  Ruck Márton polgármester, 
   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: értelem szerin 
 
 
 
4.  A Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ alapító okiratának módosítása 

Előadó: Ruck Márton polgármester 
 
 
Ruck Márton polgármester megkéri a jegyzőasszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Horvátné dr. Bartra Edit jegyző elmondja, hogy az előző módosítás során kimaradt a 
telephely, és egyúttal még módosításra kerül az intézmény gazdálkodási jogkörét ellátó 
hivatal megnevezése, már a közös önkormányzati hivatal elnevezéssel.  
 
Simonka György polgármester elmondja, hogy a gyermekeik jó kezekben vannak, jó 
pedagógusok foglalkoznak velük, így ők nem kívánnak beleszólni az iskola működésébe.  
 
Ruck Márton polgármester megkérdezi a képviselő-testületek tagjait, hogy van-e valakinek 
kérdése, hozzászólása? 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így Medgyesegyháza Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el: 
 

245/2012. (XII. 28.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 236/2012. (XII. 17.) Kt. 
határozatát a Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ alapító okiratának módosítására 
vonatkozóan  az alábbiak szerint módosítja: 
 
Alapító okirat 2.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
2. Az intézmény székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Hősök u. 2. 
 Telephelyei: Medgyesegyháza, Bánkút, Kossuth u. 10. 
           Medgyesbodzás, Széchenyi u. 10.  



 
 
Alapító okirat 13.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
13. Gazdálkodási jogköre:  
 
           Önállóan működő költségvetési szerv.             

Pénzügyi-gazdasági feladatait  Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal látja 
el. 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított, és a módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző    
 
Simonka György polgármester Pusztaottlaka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Pusztaottlaka Község Önkormányzat képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el: 
 

125/2012.(XII.28.) Kt. számú határozat: 

Pusztaottlaka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 118/2012. (XII. 13.) Kt. 
határozatát a Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ alapító okiratának módosítására 
vonatkozóan  az alábbiak szerint módosítja: 

Alapító okirat 2.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

2. Az intézmény székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Hősök u. 2. 

 Telephelyei: Medgyesegyháza, Bánkút, Kossuth u. 10. 

           Medgyesbodzás, Széchenyi u. 10.  

Alapító okirat 13.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

13. Gazdálkodási jogköre:  

           Önállóan működő költségvetési szerv.             

Pénzügyi-gazdasági feladatait  Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal látja 
el. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított, és a módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 

Határidő: 2012. december 31. 



Felelős: Simonka György polgármester  

   Domonkos Ferencé jegyző    

 
5.  Járóbeteg-szakellátás ellátási területe 

Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

 
Ruck Márton polgármester elmondja, hogy most van arra lehetőség, hogy országosan 
felülvizsgálják a járóbeteg ellátási területeket és az a célja Medgyesegyházának, mint ahogy 
az a múltban is volt, hogy Gyulához tartozzanak. Úgy tűnik, hogy Mezőkovácsháza közelebb 
van és erre hivatkoztak az ÁNTSZ-nél is, de azt is tudja mindenki, hogy ha valaki elmegy 
Mezőkovácsházára, akkor utaztatják is tovább, vagy Orosházára, vagy Gyulára, tehát ez így 
minimum 30 km-rel több. Másrészről meg úgy gondolja, hogy az orvos-beteg kapcsolatok 
Gyulára tevődnek és a házi orvosi körzet ellátási területe Pusztaottlaka is, ezért közös e 
tekintetben is a célok. Javasolja, hogy Pusztaottlaka is hozzon határozatot e témában. A 
döntést követően megbíznák Simonka György országgyűlési képviselőt, hogy járjon el ez 
ügyben a megfelelő fórumon.  
 
Simonka György polgármester elmondja, hogy az ÁNTSZ-nek van egy másik és ennél 
fajsúlyosabb érve. Egy pályázat keretében 3,9 milliárd Ft érkezett a térségbe, amelynek csak 
egy része a mezőkovácsházi járóbeteg-ellátó felújítása 600 millió Ft-ból és ennek volt egy 
indikátor száma. Erről a korábbi térségi polgármesterek döntöttek. Elmondja továbbá, hogy 
Mezőkovácsháza működteti, de ha egy bizonyos ellátotti szám alá fog csökkenni, akkor nem 
működhet tovább és akkor több százmilliós támogatást vissza kell majd fizetnie 
Mezőkovácsházának. Van továbbá néhány olyan mikro térségi program, amely ha nem fog 
megvalósulni, akkor az egész 3,9 milliárdot vissza kell majd fizetni. Ez a legnagyobb 
visszatartó erő, és most ezt kell elhárítani és azt kell bebizonyítani, hogy ez működő képes és 
ez fenntartható a csökkentett kapacitás mellett is.  Konzultált Tolnai Péter úrral és Dr. Kovács 
József kórház igazgatóval, országgyűlési képviselővel és Gyuláról is volt kérés, hogy 
indokolják meg  az utazással, meg egyebekkel.   
 

Nagy Attila képviselő kimegy az ülésről 
 
Dr. Várszegi Tamás alpolgármester elmondja, hogy ha valamit el akarnak érni, meg kell 
indokolni, hogy utaztatni a beteget nem célszerű, mert Orosházára az útviszonyok nem 
megfelelőek. Ő Gyula mellett teszi le a voksot. Meg kell nézni, hogy van-e arról határozat, 
hogy a képviselő-testületnek volt-e erről döntése? Ez megoldásra szorul, mert ez az 
embereknek problémát jelent.  
 

Nagy Attila képviselő visszajön az ülésre 
 



Simonka György polgármester. elmondja, hogy a fő probléma, hogy rossz döntést hoztak az 
elődök, de jelen pillanatban is futnak projektek, amik nincsenek lezárva. Prioritás a térségi 
fejlesztések, ezért szükség van a térségi programokra. Ha valamelyik térségi program 
megbukik, akkor a folyamatban lévő programokat leállítják. Úgy gondolja, hogy van sanszuk 
arra, hogy Gyulához tartozzon Medgyesegyháza, ezen dolgozik a polgármester úr és ő ebben 
segíti.  
 
Ruck Márton polgármester megkérdezi a képviselő-testületek tagjait, hogy van-e valakinek 
kérdése, hozzászólása? 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így Medgyesegyháza Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el: 
 

246/2012. (XII. 28.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Tisztifőorvosi 
Hivatal hatósági eljárása kapcsán kezdeményezi, hogy Medgyesegyháza és az orvosi körzetek 
meghatározása kapcsán hozzá tartozó Pusztaottlaka település a járóbeteg-szakellátás 
tekintetében a Gyulai Pándy Kálmán Kórházhoz tartozzon. 
Az Uniós projekt kapcsán a települések mezőkovácsházi ellátási körzethez csatolása 
rendkívül hátrányosan érintette a lakosságot. Évtizedek alatt kialakult a megfelelő orvos-beteg 
kapcsolat, a gyulai kórház magas színvonalon mindenki megelégedésére ellátta a járóbeteg 
szakellátás feladatait. Szükség esetén a beteg azonnal igénybe tudta venni a fekvőbeteg 
ellátást. 
Jelenlegi helyzetben a lakosság részéről nagyon sok panasz merült fel a mezőkovácsházi 
ellátás vonatkozásában. Amennyiben a betegnek igénybe kell venni a fekvőbeteg ellátást, 
vissza kell utaznia Medgyesegyházán keresztül Gyulára, mely jelentős időt és többletköltséget 
jelent. 
Az Uniós fejlesztés megvalósítása óta a települések lakosai továbbra is a gyulai járóbeteg 
ellátást veszik igénybe. 
 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és felkéri a terület országgyűlési 
képviselőjét, hogy a megfelelő fórumokon járjanak el és a szükséges intézkedéseket tegyék 
meg annak érdekében, hogy a hatósági felülvizsgálat eredményeként visszaállításra kerüljön a 
települések a gyulai járóbeteg szakellátáshoz tartozzanak. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Simonka György polgármester, országgyűlési képviselő 
Határidő: értelem szerint  
 
 
Simonka György polgármester Pusztaottlaka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 



Pusztaottlaka Község Önkormányzat képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el: 
 

126/2012.(XII.28.) Kt. számú határozat: 

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
hatósági eljárása kapcsán kezdeményezi, hogy Medgyesegyháza és az orvosi körzetek 
meghatározása kapcsán hozzá tartozó Pusztaottlaka település a járóbeteg-szakellátás 
tekintetében a Gyulai Pándy Kálmán Kórházhoz tartozzon. 
Az Uniós projekt kapcsán a települések mezőkovácsházi ellátási körzethez csatolása 
rendkívül hátrányosan érintette a lakosságot. Évtizedek alatt kialakult a megfelelő orvos-beteg 
kapcsolat, a gyulai kórház magas színvonalon mindenki megelégedésére ellátta a járóbeteg 
szakellátás feladatait. Szükség esetén a beteg azonnal igénybe tudta venni a fekvőbeteg 
ellátást. 
Jelenlegi helyzetben a lakosság részéről nagyon sok panasz merült fel a mezőkovácsházi 
ellátás vonatkozásában. Amennyiben a betegnek igénybe kell venni a fekvőbeteg ellátást, 
vissza kell utaznia Medgyesegyházán keresztül Gyulára, mely jelentős időt és többletköltséget 
jelent. 
Az Uniós fejlesztés megvalósítása óta a települések lakosai továbbra is a gyulai járóbeteg 
ellátást veszik igénybe. 
 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és felkéri a terület országgyűlési 
képviselőjét, hogy a megfelelő fórumokon járjanak el és a szükséges intézkedéseket tegyék 
meg annak érdekében, hogy a hatósági felülvizsgálat eredményeként visszaállításra kerüljön a 
települések a gyulai járóbeteg szakellátáshoz tartozzanak. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Simonka György polgármester, országgyűlési képviselő 
Határidő: értelem szerint  
    

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző elmegy az ülésről és Liker János aljegyző veszi át a 
helyét 

 
6.  Medgyesegyháza, Kossuth tér 22/A. szám alatti ingatlan felújítása 

Előadó: Ruck Márton polgármester  
 
 
Ruck Márton polgármester elmondja, hogy az elmúlt ülésen volt egy döntés, mely szerint a 
Kossuth tér 22/A. sz. alatti ingatlan felújítására 1 millió Ft-ot biztosított a képviselő-testület. 
Erre készíttettek kivitelezési költségvetést és ennek a költsége 2,5 millió Ft.  Kérdezi, hogy 
hogyan legyen? A nyílászárók cseréje megtörténne kompletten, burkolatokat kell javítani. 
Korábban alábecsülte a költségeket, amikor 1 millió Ft-ról döntöttek. Igen komoly változások 
lesznek Medgyesegyháza életében. Ide kerül a kistérség munkaszervezete és a járási 
kirendeltségnek a kialakításáról is beszélhetnek. A Kormányhivatal néhány hónappal ezelőtt 
felmérte a hivatalt és két iroda helyiséget biztosítottak volna a járási kirendeltségnek. A 
mostani információk alapján lehet, hogy nem 4-5 ember foglalkoztatásáról lenne szó, hanem 
6-7 ember foglalkoztatásáról a kirendeltség esetében.  Ha ez így fog történni, akkor 
valószínűleg a hivatal épületében lévő két iroda nem biztos, hogy elég lesz. Ez esetben a 



társulási munkaszervezet jönne be a hivatalba és a járási kirendeltség menne ki a Kossuth tér 
22/A. alá. Az a véleménye, hogy ezt figyelembe véve készüljön el az épület felújítása. A 
legfőbb problémája, hogy az önkormányzati épületek lepukkant állapotban vannak Az idén 
csak villanyszerelésre már közel 4 millió Ft-ot költöttek, hogy rendbe tegyék a hálózatot. 
Kérdezi, hogy tudnak-e biztosítani 2,5 millió Ft-ot erre a munkákra? 
 
Nagy Attila képviselő kérdezi, hogy ki volt a felmérő? 
 
Ruck Márton polgármester elmondja, hogy Illyés Zoltánék mérték fel, akik az 
önkormányzati intézményeken végezték a felújításokat az ősz folyamán. Volt egy kérése, 
hogy január 15-éig el kell készülni a munkálatoknak Ablakcsere, a fűtéskorszerűsítés, az 
elektromos hálózat, a burkolatok, a homlokzatot lehet később, ha majd jobb lesz az idő, de a 
belső munkálatokat el kell készíteni Vagy az 1 milliót használják fel és kössenek 
kompromisszumot, hogy mi legyen felújítva ennyi pénzből. 
 

Király Gyöngyi képviselő kimegy az ülésről 
 
Elmondja továbbá, hogy a medgyesegyházi embereknek és a vonzáskörzetben lakóknak is jó 
lesz, ha Medgyesegyházán tudják az ügyeiket intézni. A járási kirendeltség, ha jól tudja négy 
medgyesegyházi lakos munkahelyét fogja biztosítani. Úgy gondolja, hogy megéri ez a 
befektetés.  
 
Nagy Attila képviselő elmondja, hogy ha mindenféleképpen lesz hasznosítva az az épület, ez 
a lényeg. 
 
Forgó Pál képviselő elmondja, hogy ismeri azt az épületet és ő tudta már előre, hogy az az 1 
millió Ft kevés lesz. Úgy gondolja, hogy járuljanak hozzá a 2,5 millió Ft-hoz. A határidővel 
van gondja, ne sürgessék.  
 

Király Gyöngyi képviselő visszajön az ülésre 
 
Simonka György polgármester elmondja, hogy egyértelmű választ kapott Medgyesegyháza, 
hogy itt kormányablak nem lesz, mert kormányablak csak ott lesz, ahol okmányiroda van. A 
járási vezető most azon dolgozik, hogy itt Medgyesegyházán legyen kirendeltség, ahol a 
medgyesegyházi emberek és a közeli településekről dolgoznának. Ahhoz, hogy ezt el lehessen 
fogadtatni, ahhoz be kell mutatni, hogy az a helyiség megfelelő arra. A néhány hónappal 
ezelőtt történt felmérés már nem sokat számít. Most arról van szó, hogy ha járási 
kirendeltséget akar Medgyesegyháza, akkor nem két irodáról beszélnek, meg nem két-három 
dolgozóról, hanem Medgyesegyháza központtal mikro régiós ellátással. Ezt már nem két 
irodával lehet biztosítani és az informatikai rendszernek abszolút rendben kell lennie, mert 
annak össze kell lennie kötve a járási hivatallal és a megyeivel és az országossal is. Az 
alapvető, hogy legyen egy döntés, hogy ezt akarja Medgyesegyháza, egy mikro régiós 
központ, hogy minimum öt települést kell ellátni és az itt dolgozóknak ki kell járni 
ügysegédként a kis településekre. Ezeknek a településeknek a lakóinak is jobb lesz 



Medgyesegyházára járni, mint Mezőkovácsházára, Battonyára vagy Mezőhegyesre. A 
kistérségi központ ide hozása is verseny volt, ez is az lesz. Nagyon rendbe kell lennie az 
épületnek, hogy azt úgy ítéljék meg a döntéshozók, hogy megfelelő legyen a kirendeltség 
létrehozására.  
 
Ruck Márton polgármester elmondja, hogy úgy szeretnék felújítani az épületet, hogy az 
megfelelő legyen erre a célra. Most van egy kivitelezői árajánlat és annak alapján hozta be a 
2,5 millió Ft-ot, amivel el tudják indítani a felújítást és elvileg 15-éig el is készül.  
 
Forgó Pál képviselő véleménye, hogy a kistérségi irodának az az épület megfelelő, de a járási 
kirendeltséggel kapcsolatban még le kell ülni, tárgyalni.  
 

Dr. Várszegei Tamás alpolgármester kimegy az ülésről 
 
Simonka György polgármester elmondja, hogy az ügyféllel van a baj és különösen a 
gyámügyben. Az ügyfelek bejönnek, civakodnak, ezért el kell választani egymástól az 
ügyintézőket.  

Dr. Várszegei Tamás alpolgármester visszajön az ülésről 
 
Kraller József képviselő szeretné egyértelműsíteni a dolgokat. Amiért országgyűlési 
képviselő úr beszélt, hogy arról is van egy döntés, hogy járási kirendeltség sem lesz és 
kormányablak sem lesz, de a járási kirendeltség tekintetében próbálnak eljárni a megfelelő 
fórumon. 
 
Simonka György polgármester elmondja, hogy Medgyesegyháza kapott egyértelmű választ, 
hogy nem lesz kormányablak és ez által kirendeltsége sem. Ezzel szemben ő azt a választ 
kapta a minisztériumtól, hogy meg kell vizsgálni a költségeket, és ha mindennemű 
költségeket állja Medgyesegyháza, akkor át lehet esetleg ezt gondolni. Jelen állás szerint 
január 2-án a Medgyesegyházáról átadott személyek be fognak menni Mezőkovácsházára 
dolgozni. A járási hivatal vezetőjével letettek az asztalra egy tanulmányt, amely szerint az 
emberek megelégedésére sokkal jobb lenne, ha Medgyesegyházán lenne kirendeltség, 
Medgyesegyháza központtal, több települést ellátó kirendeltség. Erre egyenlőre nemleges a 
válasz és kevesebb, mint 50 %-a az esélye, de még magasabb fórumon is próbál eljárni ez 
ügyben. 
 
Ruck Márton polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így Medgyesegyháza Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
 
 
 
 



Medgyesegyháza Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el: 
 

247/2012. (XII. 28.) Kt. határozat: 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 238/2012. (XII.17.) Kt számú 
határozatát módosítja és a Medgyesegyháza, Kossuth tér 22/A szám alatti 117 m2 területű 
helyiség felújításához összesen 2.500.000,- Ft forrást biztosít a 2013. évi átmeneti 
költségvetés terhére. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
 
 

6.  Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulásának székhely módosítása 
Előadó: Simonka György polgármester 

 
Simonka György polgármester elmondja, hogy a társulás elfogadta a kistérség székhelyének 
változását, amit a társulás minden testületének is el kell fogadnia. 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés, hozzászólás nem 
volt a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  
 
Pusztaottlaka Község Önkormányzat képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el: 
 

127/2012.(XII.28.) Kt. számú határozat: 

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-Békési Kistérség Többcélú 
Társulásának 82/2012. (XII.14) számú tanácsi határozatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
A Társulási Megállapodás I. Általános rendelkezések című fejezetének 4. pontját az alábbiak 
szerint módosítja: 
                                „ A Társulás székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. ”.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási Megállapodás 
aláírására. 
 
 
Felelős: Simonka György polgármester  
Határidő: azonnal 
    
 
 
 



Ruck Márton polgármester, mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, 
az együttes ülést 10,50 órakor bezárta. 

 
Kmf. 

 
 
 
 
 
 
Ruck Márton         Simonka György         
polgármester           polgármester 
 
 
Dr. Horváthné dr. Barta Edit      Domokos Ferencné 
             jegyző              jegyző  
   

 
 
 
 

Besenyi Ildikó 
jegyzőkönyvvezető 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 
 

23/2012. 

Jegyzőkönyv 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 28-án 

megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

243/2012. (XII. 28.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Közös 

Önkormányzati Hivatal alakításáról és működéséről szóló megállapodást a határozat 

mellékletét képező tartalommal elfogadja. 

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

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

 Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

 Domokos Ferencné jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 
Kmf. 

 
Ruck Márton sk.       Simonka György sk.         
polgármester        polgármester  
   
 
Dr. Horváthné dr. Barta Edit sk.      Domokos Ferencné sk. 
jegyző          jegyző 

 
 

Kivonat hiteléül: 
___________________________________________________________________________ 
Besenyi Ildikó  jkv. vez. 

 
 
 
 



Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 
 

23/2012. 

Jegyzőkönyv 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 28-án 

megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 
 

244/2012. (XII. 28.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Városi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Módosítás oka: 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban 
Mötv.) 85. § (1) bekezdése alapján a 2000 főt el nem érő községek közös önkormányzati 
hivatal létrehozására kötelezettek. Tekintettel arra, hogy Pusztaottlaka település 
lakosságszáma nem éri el a 2000 főt, közös önkormányzati hivatal létrehozására kötelezett. 
Pusztaottlaka Község Önkormányzata a Mötv. 85. §-ában foglaltak végrehajtása érdekében, 
megállapodást kötött  Medgyesegyháza Városi  Önkormányzata Képviselő-testületével  a  
Medgyesegyházi  Közös Önkormányzati Hivatal alakítására és fenntartására. A 2012. 
december 31. napján megszűnő Pusztaottlaka Község Polgármesteri Hivatala általános 
jogutódja beolvadással jelen módosítással érintett költségvetési szerv. 
 
Az alapító okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
3. Az intézmény neve: Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal   

 
Az alapító okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
5. Az intézmény telephelye, kirendeltsége: 

 Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaottlakai Kirendeltsége 
 5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 10. 

 
Az alapító okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
4/a Alapító szerv neve, címe:  

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

 Pusztaottlaka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás 10. 

 
4/b Irányító szerv neve, címe: 

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

 



  Alapítás kelte: 1990. október 1. 
 

Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

23. Az intézmény költségvetési szerv, jogi személy. 
 
Az alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
7. Az intézmény illetékességi és működési köre: Medgyesegyháza és Pusztaottlaka 

települések közigazgatási területe. 
Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
13. Az intézmény jogelődjének megnevezése, címe: 

Pusztaottlaka Község Polgármesteri Hivatala 
5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás 10. 

 
Az alapító okirat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
14. Tevékenységi kör: 

Az Mötv. 84. § (1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja Medgyesegyháza Város 
és Pusztaottlaka Község Önkormányzatainak működésével, valamint a polgármester és 
a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 
Ellátja a Mötv. és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott 
feladatokat. A helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok, az 
önkormányzatok önállóan működő költségvetési szerveinek, valamint az önálló jogi 
személyiségű Medgyesegyháza – Újkígyós – Medgyesbodzás Szélessávú Informatikai 
Infrastruktúra Fejlesztése Beruházási Társulás és a Dél-Békési Többcélú Kistérségi 
Társulás adminisztratív, munkaszervezeti, valamint számviteli, könyvviteli, 
gazdálkodási feladatait. 

 
Az alapító okirat 12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
24. 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 
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 
 

Az alapító okirat 13. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

15. A közös önkormányzati hivatal ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. A közös 
önkormányzati hivatal székhelyében lévő ingatlan és ingó vagyon Medgyesegyháza 
Város Önkormányzata tulajdona, a közös hivatal kirendeltségén lévő ingatlan és ingó 
vagyon Pusztaottlaka Község Önkormányzata tulajdonát képezi, melyeket tulajdonosok 
leltár szerint használatra átadnak a közös önkormányzati hivatal részére. 

       
Az alapító okirat 14. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
14. Az intézmény gazdálkodása: 

Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.  
 

Az alapító okirat 15. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

25. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 
 
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. 

 
Az alapító okirat 16. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
26.  Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:       

      
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő és ügykezelő, melyekre a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az 
irányadók.  
Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó.  
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 
évi IV. törvény az irányadó.  

 
Az alapító okirat 17. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

27. Az alapító okirat hatályossága: 
 

Az alapító okirat módosítás 2013. január 1. napján lép hatályba. 
 



Ezzel egyidejűleg 46/2012.(II.28.) Kt. határozattal elfogadott 2012. március 1. napján 
kelt egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 

 
Záradék: 

              
Az alapító okirat módosítást 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 244/2012. (XII. 28) Kt. 
határozatával 
Pusztaottlaka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 124/2012. (XII.28.) Kt. 
határozatával hagyta jóvá. 
 
Medgyesegyháza, 2012. december 28. 

  
 

             Ruck Márton      Simonka György 
    polgármester        polgármester   
 

     Dr. Horváthné dr. Barta Edit    
                    jegyző 

 
Felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosítás aláírására és a szükséges 
intézkedések megtételére.  
 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 

Simonka György polgármester, 
 Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 

Kmf. 
 
Ruck Márton sk.        Simonka György sk.         
polgármester        polgármester  
   
 
Dr. Horváthné dr. Barta Editsk.      Domokos Ferencné sk. 
jegyző          jegyző 
 
 
 
Kivonat hiteléül: 
___________________________________________________________________________ 
Besenyi Ildikó  jkv. vez. 

 
 
 



Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 
 

23/2012. 

Jegyzőkönyv 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 28-án 
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

245/2012. (XII. 28.) Kt. határozat: 
 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 236/2012. (XII. 17.) Kt. 
határozatát a Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ alapító okiratának módosítására 
vonatkozóan  az alábbiak szerint módosítja: 
 
Alapító okirat 2.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
2. Az intézmény székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Hősök u. 2. 
 Telephelyei: Medgyesegyháza, Bánkút, Kossuth u. 10. 
           Medgyesbodzás, Széchenyi u. 10.  
 
 
Alapító okirat 13.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
13. Gazdálkodási jogköre:  
 
           Önállóan működő költségvetési szerv.             

Pénzügyi-gazdasági feladatait  Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal látja 
el. 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított, és a módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 
 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző    
 

 

 

 

 



Kmf. 
 
Ruck Márton  sk.           Simonka György sk.         
polgármester        polgármester  
   
 
Dr. Horváthné dr. Barta Edit sk.    Domokos Ferencné sk. 
jegyző         jegyző 
 

 
Kivonat hiteléül: 
___________________________________________________________________________ 
Besenyi Ildikó  jkv. vez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 
 

23/2012. 

Jegyzőkönyv 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 28-án 
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

246/2012. (XII. 28.) Kt. határozat: 
 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Tisztifőorvosi 
Hivatal hatósági eljárása kapcsán kezdeményezi, hogy Medgyesegyháza és az orvosi körzetek 
meghatározása kapcsán hozzá tartozó Pusztaottlaka település a járóbeteg-szakellátás 
tekintetében a Gyulai Pándy Kálmán Kórházhoz tartozzon. 
Az Uniós projekt kapcsán a települések mezőkovácsházi ellátási körzethez csatolása 
rendkívül hátrányosan érintette a lakosságot. Évtizedek alatt kialakult a megfelelő orvos-beteg 
kapcsolat, a gyulai kórház magas színvonalon mindenki megelégedésére ellátta a járóbeteg 
szakellátás feladatait. Szükség esetén a beteg azonnal igénybe tudta venni a fekvőbeteg 
ellátást. 
Jelenlegi helyzetben a lakosság részéről nagyon sok panasz merült fel a mezőkovácsházi 
ellátás vonatkozásában. Amennyiben a betegnek igénybe kell venni a fekvőbeteg ellátást, 
vissza kell utaznia Medgyesegyházán keresztül Gyulára, mely jelentős időt és többletköltséget 
jelent. 
Az Uniós fejlesztés megvalósítása óta a települések lakosai továbbra is a gyulai járóbeteg 
ellátást veszik igénybe. 
 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és felkéri a terület országgyűlési 
képviselőjét, hogy a megfelelő fórumokon járjanak el és a szükséges intézkedéseket tegyék 
meg annak érdekében, hogy a hatósági felülvizsgálat eredményeként visszaállításra kerüljön a 
települések a gyulai járóbeteg szakellátáshoz tartozzanak. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Simonka György polgármester, országgyűlési képviselő 
Határidő: értelem szerint  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kmf. 
 
 

Ruck Márton sk.        Simonka György sk.         
polgármester        polgármester  
   
 
Dr. Horváthné dr. Barta Edit sk.     Domokos Ferencné sk. 
jegyző          jegyző 
 
 
Kivonat hiteléül: 
___________________________________________________________________________ 
Besenyi Ildikó  jkv. vez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 
 

23/2012. 

Jegyzőkönyv 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 28-án 

megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 
 

247/2012. (XII. 28.) Kt. határozat: 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 238/2012. (XII.17.) Kt számú 
határozatát módosítja és a Medgyesegyháza, Kossuth tér 22/A szám alatti 117 m2 területű 
helyiség felújításához összesen 2.500.000,- Ft forrást biztosít a 2013. évi átmeneti 
költségvetés terhére. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

Kmf. 
 
 

Ruck Márton sk.       Simonka György sk.         
polgármester        polgármester  
   
 
 
Dr. Horváthné dr. Barta Edit sk.     Domokos Ferencné sk. 
jegyző          jegyző 
 
 
 
Kivonat hiteléül: 
___________________________________________________________________________ 
Besenyi Ildikó  jkv. vez. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


