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Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 
 
 
13/2010. 
 
 

Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 23-án 15.00 perckor 
kezdődött, a Művelődési Ház emeleti klubtermében megtartott ülésen. 
 
Jelen vannak: Ruck Márton polgármester, Farkas Gyula, Forgó Pál, Kraller József,             
Dr. Kormányos László, Nagy Attila képviselők. 
 
Későbbre jelezte érkezését: Dr. Várszegi Tamás alpolgármester 
 
Meghívottak közül megjelent: Gácsér Béla jegyző, Liker János aljegyző, Negye Ildikó 
pénzügyi vezető, Mészárosné Hrubák Mária Gondozási Központ intézményvezetője, Széki 
Andrea a Zöld Kéz Egyesület titkára, Karsainé Dorkó Krisztina Szebb Jövőjért Polgárőrség 
képviselője, Nadabán János Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója, Kis Árpád Jobbik 
Medgyesegyházi Szervezete elnöke.        
 
Ruck Márton polgármester: Tisztelettel köszöntöm Önöket a Képviselő-testület soron 
következő ülésén és a kábeltelevízió nézőit. A mai testületi ülésünk munkatervünk szerint 
november 30-ára datálódott volna, de egy héttel korábbra hoztuk, mert van egy pályázatunk, a 
Bursa Hungarica pályázat elbírálása és ezért ne kelljen egy rendkívüli ülést összehívni. Dr. 
Várszegi Tamás alpolgármester úr későbbre jelezte érkezését, megállapítom, hogy a testület 
határozatképes, az ülést megnyitom. 
 
Javasolt napirendi pontok: 

1.) Beszámoló a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről. 
 Előadó: Ruck Márton polgármester 

2.)  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 Előadó: Gácsér Béla jegyző 

3.) A helyi környezet védelméről, valamint a településtisztaságról és a településen 
kötelező köztisztasági szolgáltatás ellátásáról szóló 28/2001. (XII.20.)Ök. rendelet 
módosítása 

 Előadó: Gácsér Béla jegyző 
4.) Az ivóvíz-szolgáltatás és a szennyvízkezelés legmagasabb hatósági díjairól szóló 

4/1998.(III.25.) Ök. rendelet módosítása. A vízterhelési díj megállapítása. 
    Előadó: Gácsér Béla jegyző 
   Nadabán János ügyvezető igazgató 

5.) A közterület-használat rendjéről szóló 7/1999. (III.31.) Ök. rendelet módosítása 
Előadó: Gácsér Béla jegyző 

6.) A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 18/1993. (XII. 21.) ÖK. 
rendelet módosítása. A helyiségbérleti díjak, valamint a kábeltelevízió bérleti díjának 
megállapítása. 
Előadó: Gácsér Béla jegyző 
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7.) A piacról és vásárról szóló 12/1995.(VII.5.) Ök. rendelet módosítása 
Előadó: Gácsér Béla jegyző  

8.) A helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 29/2000.(XII.20.) Ök. rendelet 
módosítása 
Előadó: Gácsér Béla jegyző 

9.) Az uszoda és a tornacsarnok használati díjainak meghatározása 
Előadó: Negye Ildikó pénzügyi vezető 

10.)A szociálpolitikai kerekasztal létrehozásáról szóló 35 /2004. (XII. 22.) Ök.   
      rendelet módosítása 

Előadó: Gácsér Béla jegyző 
11.)„Bursa Hungarica 2011” ösztöndíjpályázat elbírálása 

Előadó: Ruck Márton polgármester 
12.)Tájékoztató Medgyesegyháza Városi Önkormányzat folyamatban lévő pályázatairól. 

 Előadó: Ruck Márton polgármester 
      13.) Kistérségi szociális intézmény létrehozásával kapcsolatos döntések meghozatala 
 Előadó: Ruck Márton polgármester 
      14.) A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának   
             módosítása 
 Előadó: Ruck Márton polgármester 

15.)Bejelentések 
 
Módosító javaslat nem volt, a Képviselő-testület 6 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta a napirendi pontokat. 
 

1. napirendi pont 
 
Ruck Márton polgármester: Az 1. napirendi pont, polgármesteri beszámoló a legutóbbi 
testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről. A napirenddel kapcsolatban írásos 
előterjesztést készítettem, ez kiküldésre került. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, megkérem a 
bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. 
 
Kraller József képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat, 
pozitív dolgokat tapasztaltunk az eseménye kapcsán. Volt előrelépés jó néhány pályázat 
esetén, illetve bírósági végzés is igazolja, hogy van egy nemzeti vagyon, a gázvagyon, amely 
szerint komoly összegre tehetünk majd szert, amennyiben ez jogerőssé válik. A Pénzügyi 
Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót. 
 
Kérdés nem volt, a Képviselő-testület 6 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 
legutóbbi testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről, tárgyalásairól szóló 
beszámolót. 
 

2. napirendi pont 
 
Ruck Márton polgármester: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. a 
napirend előadója Gácsér Béla jegyző úr, megkérdezném, hogy van-e szóbeli kiegészítése? 
 
Gácsér Béla jegyző: Köszönöm, nincs szóbeli kiegészítésem, a bizottság tárgyalta a 
napirendet, ahol megtárgyaltuk a felvetődött kérdéseket. 
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Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 6 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 
 

3. napirendi pont 
 
Ruck Márton polgármester: A helyi környezet védelméről, valamint a településtisztaságról 
és a településen kötelező köztisztasági szolgáltatás ellátásáról szóló 28/2001.(XII.20.) Ök. 
rendelet módosítása a 3. napirendi pont. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, megadnám a 
Kraller József elnök úrnak, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. 
 
Kraller József képviselő: Mindenki előtt ismert, hogy településünkön az Orosházi 
Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. végzi ezt a tevékenységet. Ez a szerződésünk 2011. 
december 31-én lejár, amellyel kapcsolatosan egy javaslatot fogalmaztunk meg, mégpedig, 
hogy 2011-ben időben szükséges lépéseket tenni az új szolgáltató kiválasztása érdekében. A 
díjemelések tekintetében Jegyző úr a KSH által ajánlott fogyasztói árindexet javasolta 
díjemelés mértékéül, illetve az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt is ezt határozata 
meg. Ez a fogyasztói árindex 5,3 % volt 2009 évhez viszonyítva. A bizottság a rendelet 
módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Van a bizottságnak egy másik 
javaslata is, mely szerint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel megkötött 
köztisztasági szolgáltatásról szóló szerződést az illetékes munkatársak küldjék meg részünkre, 
hogy a tartalmát megismerhessük. 
 
Egyéb javaslat nem volt, a Képviselő-testület 6 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta 
a Ruck Márton polgármester által kihirdetett alábbi határozatot: 
 
331/2010.(XI.23.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 
Hivatal illetékes munkatársát, hogy az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-
vel megkötött, köztisztasági szolgáltatásról szóló szerződést tájékoztatásul küldje meg 
a Képviselő-testület tagjai részére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gácsér Béla jegyző 

 
A Képviselő-testület a helyi környezet védelméről, valamint a településtisztaságról és a 

településen kötelező köztisztasági szolgáltatás ellátásáról szóló  
28/2001.(XII.20.) Ök. rendeletet módosító 

 
18/2010. (XI. 24.) Önkormányzati rendeletet 

 
6 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta. 

 
4. napirendi pont 

 
Ruck Márton polgármester: A 4. napirendi pont tárgya az ivóvíz-szolgáltatás és 
szennyvízkezelés legmagasabb hatósági díjairól szóló 4/1998.(III.25.) Ök. rendelet 
módosítása. A vízterhelési díj megállapítása. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet 
módosítását. 
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Kraller József képviselő: Ehhez kapcsolódóan a Vízmű Kft. ügyvezető igazgatójától kaptunk 
egy komolyan kidolgozott anyagot, a Magyar Víziközmű Szövetség részéről ajánlásokat arra 
vonatkozóan, hogy milyen mértékű és milyen dolgokat kell figyelembe venni adott esetben 
egy díjemelés kalkulációjánál. A mi esetünk sajátságos és továbbra is több mindent kell, hogy 
figyelembe vegyünk. Összefoglaltam néhány mondatban, hogy miért is szükséges díjat 
módosítanunk. Mindenképpen a zavartalan működés fenntarthatósága érdekében, illetve az 
EU különböző szabványokat írt elő, aminek a vívmányait kell, hogy élvezzük. Bánkúton 
hetente kell nitrit vizsgálatot végezni, ami többletköltséget ró a Kft-re és 2010. nyarától a 
terhes nők, illetve az 1 év alatti gyermekek részére palackos vizet kell, hogy biztosítsunk. 
Korábban a Kht. berendezéseinek karbantartása nem volt teljeskörű, az üzemeltetési költségek 
is folyamatosan emelkednek. A vízterhelési díjat most már 100 százalékban kell befizetni. 
Ezeket figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság 2011 évre ivóvízdíjként nettó 265 forintot, 
szennyvízdíjként nettó 410 forintot és szippantási díjként 1300 forintot javasol. Vízterhelési 
díjként csatornán nettó 13,50 forintot és szippantott szennyvíz esetén 48 forintot javasolnánk a 
tisztelt Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Gácsér Béla jegyző: Volt még két javaslat a bizottsági ülésen, egyik a locsolási kedvezmény 
megszüntetése. Ez teljes évben járt idáig. Ez egy rendelet módosítás. Volt egy további 
határozati javaslat, hogy Igazgató úr terjessze elő a víz- és csatornadíjakat a vállalkozói részre 
vonatkozóan.  
 
Forgó Pál képviselő: A bizottsági ülésen az egyik leghosszabb ideig tárgyalt napirendi pont 
volt. Korábban egy olyan vélemény volt a településünkön, körülbelül 2007-ig, hogy nálunk a 
legolcsóbb a víz, tehát minél olcsóbb legyen a lakosság részére. Igen, csak ezek a díjak nem 
tartalmazták csak ténylegesen a vízszolgáltatásnak az árát, viszont nem tartalmazták az 
amortizációs költségeket, illetve a későbbi rekonstrukciókat. Körülbelül két év, amire 
keletkezik olyan tőke, ami a hálózat rekonstrukciójára fordítható. Igaza van az Igazgató úrnak 
abban, amit ebben a beszámolóban ír, hogy a hálózat nagyon elavult és szükség lenne, ha 
esetleg a vízminőség-javító programban valamilyen módon tudnánk a hálózat cseréjéről is 
gondoskodni. Függetlenül attól, hogy ismerjük a település lakóinak anyagi helyzetét, valamint 
figyelembe vettük azt is, hogy mennyi szociális kérelem érkezik be azok részéről, akik nem 
tudják fizetni a vízdíjat jelenleg sem a településen, de a távlatokat figyelembe véve a 
legminimálisabbat kénytelenek voltunk javasolni, ezt a 4 százalékos emelést. Egy helyen, a 
szippantásnál viszont nem javasoltunk áremelést, ugyanis azok a lakók nem tehetnek róla, 
hogy előttük még nem megy el a szennyvíz. Én ott is arra hívtam fel a képviselőtársaim 
figyelmét, hogy szükséges, hogy nagyobb árbevételre tegyünk szert, ezért is javasoltuk, hogy 
az Igazgató úr dolgozzon ki a vállalkozói részre vonatkozó díjat, a folyamatos rekonstrukció 
és az amortizációs költségeknek a biztosítása érdekében. 
 
Ruck Márton polgármester: Így van, ahogy Forgó képviselő úr mondja, hogy a tegnapi 
bizottsági ülésen az egyik leghosszabban tárgyalt napirendi pont volt, hiszen stratégiai kérdés 
az ivóvíz-szolgáltatás Medgyesegyházán. Ez önkormányzati kezelésben van, amelytől a 
jövőben sem kívánunk eltérni, ugyanakkor mérlegre kell tenni, hogy azok az emberek, akik 
olyan helyzetben vannak ezt a terhet el tudják viselni. A mérleg másik oldalán viszont az van, 
hogy ezt a hálózatot fenn kell tartani, üzemeltetni kell, felújítások vannak. Csak ezen a héten 
3 csőtörés volt a településen, ez fémjelzi, hogy milyen állapotban vannak a vízvezetékeink. 
Forgó Pál képviselőtársam említette, hogy kilátásba van egy ivóvízminőség-javító program, 
amelynek keretében több mint 300 milliós költséggel Medgyesegyházán az a program 
megvalósulhat. Ennek keretében lehetőségünk van arra, hogy ennek 20 százalékát hálózat 
rekonstrukcióra tudjuk költeni. Ez azt jelenti, hogy számunkra kardinális kérdés, hogy az 
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ivóvízminőség-javító program megvalósuljon. A másik, hogy 60 milliós tőkét ivóvízdíjból 
felhalmozni nem egy-két év. A hálózat feltétele annak, hogy az önkormányzat olyan árakat 
tudjon szabni, hogy az elviselhető legyen és ennek kapcsán merült fel, hogy vállalkozók, 
közüzemek részére egy másik díjat határozzunk meg. Az egyenlő teherviselés elvét osszuk 
meg, hiszen a vállalkozók az áfát visszaigénylik, így olcsóbban veszik igénybe a vizet, mint a 
lakosság. 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül ivóvízdíjként 2011. január 1-
től nettó 265 Ft/m3-t határoz meg.  
 
 
A Képviselő-testület 6 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül szennyvízdíjként 2011. január 
1-től nettó 410 Ft/m3-t határoz meg.  
 
 
A Képviselő-testület 6 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül szippantási díjként 2011. 
január 1-től nettó 1300 Ft/m3-t határoz meg. 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül módosítja az ivóvíz-
szolgáltatás és szennyvízkezelés legmagasabb hatósági díjairól szóló 4/1998.(III.25.) Ök. 
rendeletet aszerint, hogy a locsolási kedvezményt megszünteti. 
 
 
A Képviselő-testület az ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízkezelés legmagasabb hatósági díjairól 

szóló  
4/1998.(III.25.) Ök. rendeletet módosító 

 
19/2010. (XI. 24.) Önkormányzati rendeletet 

 
6 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta. 

 
 

A Ruck Márton polgármester által kihirdetett alábbi határozatot a Képviselő-testület 6 igen, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta: 
 
 
332/2010. (XI.23.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évre 
vonatkozó vízterhelési díjat az alábbiakban állapítja meg: 
-vízterhelési díj csatornán:           13,50,- Ft/m3 +  ÁFA 
-vízterhelési díj szippantott szennyvíz esetén:     48,00.- Ft/m3 +  ÁFA 
 
Felelős:   Ruck Márton polgármester 
               Nadabán János ügyvez. ig. 

 Határidő: értelemszerű 
 

A Képviselő-testület 6 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta a Ruck Márton 
polgármester által kihirdetett alábbi határozatot: 
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333/2010. (XI.23.) Kt. határozat: 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Nadabán 
Jánost, a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy 
dolgozzon ki a vállalkozói részre vonatkozó ivóvíz-szolgáltatási és 
szennyvízkezelési díjjavaslatot. 
 
Felelős:   Nadabán János ügyvez. ig. 

 Határidő: következő testületi ülés 
 

5. napirendi pont 
 
Ruck Márton polgármester: Az 5. napirendi pont tárgya a közterület-használat rendjéről 
szóló 19/2005.(X.26.) Ök. rendelet módosítása. A napirend előadója Gácsér Béla jegyző úr, 
megkérdezném, hogy van-e kiegészítése? 
 
Gácsér Béla jegyző: Köszönöm, nincs. Írásban kiküldésre került az anyag és a bizottság 
tárgyalta. 
 
Kraller József képviselő: Ez a rendelet arról szól, hogy különböző célokra milyen díjtételek 
mellett használhatjuk a közterületet. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és 10 százalékos 
emelést javasolt e tekintetben, illetve az érvényes közterület-használati engedélyek díjánál 
ugyanilyen mértékű emelést javasol a Bizottság. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a 
közterület-használat díjait 2011. január 1-től 10 %-kal megemeli. 
 

A Képviselő-testület a közterület-használat rendjéről szóló  
19/2005.(X.26.) Ök. rendeletet módosító 

 
20/2010. (XI. 24.) Önkormányzati rendeletet 

 
6 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta. 

 
A Képviselő-testület a Ruck Márton polgármester által kihirdetett alábbi határozatot 6 igen, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta: 
 
334/2010. (XI.23.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a korábban kiadott és 
jelenleg is érvényes közterület-használati engedélyek díját 2011. évben 10 %-kal emeli 
meg. 

 
Határidő: Az érvényes közterület-használati engedélyekkel rendelkezők kiértesítésére: 
2010. december 20.  
Felelős:  Ruck Márton polgármester 

 
6. napirendi pont 

 
Ruck Márton polgármester: A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 
18/1993.(XII.21.) Ök. rendelet módosítása a napirendi pont tárgya. A helyiségbérleti díjak, 
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valamint a kábeltelevízió bérleti díjának meghatározása. Előadó Gácsér Béla jegyző úr, 
kérdezném, hogy van-e hozásszólása? 
 
Gácsér Béla jegyző: Köszönöm, nincs. 
 
Ruck Márton polgármester: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, megadnám a szót a bizottság 
elnökének, hogy ismertesse az álláspontot. 
 
Kraller József képviselő: Három területet kell, hogy érintsünk ebben a kérdésben. Az első 
része ennek a dolognak az önkormányzati lakásokra vonatkozó bérleti díjak meghatározása. 
Indítványoztam a bizottsági ülésen, hogy ebben a kérdésben az előterjesztéshez képest 
magasabb díjemelés legyen, annál is inkább, mert a 2011-es költségvetés tervezésénél 
komolyabb számok fognak hiányozni és ez kismértékben ugyan, de növelheti a bevételünket. 
A lakásokra vonatkozóan a bizottság 2011-től 10 százalékos díjemelést javasol. 
 
Dr. Kormányos László képviselő: Annyit tennék hozzá, hogy azért elég éles viták voltak a 
bizottsági ülésen. Ez az egyetértés, ami a képviselőtársaim között van, hosszas viták 
eredményeképpen jött létre. Az előző képviselő-testületet sokszor érte az a kritika, hogy 
mindannyian egyhangúan szavaznak. Én azt szeretném hangsúlyozni, hogy elég éles 
tárgyalások előzték meg ezt, mire megszülettek ezek a végeredmények, amelyet gyakorlatilag 
mindannyian elfogadhatónak tartunk. 
 
Ruck Márton polgármester: Így van, ahogy Kormányos képviselőtársunk mondja, hogy 
hosszas viták előzték meg, oly annyira, hogy a Pénzügyi Bizottsági ülés délután 1 órától este 
7 óráig tartott, mire kialakultak ezek az álláspontok. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy az 
önkormányzat tulajdonát képező lakások bérleti díját 2011. Január 1-től 10 százalékkal 
megemeli.  
 

A Képviselő-testület a lakások és helyiség bérletéről és elidegenítéséről szóló  
18/1993.(XII.21.) Ök. rendeletet módosító 

 
21/2010. (XI. 24.) Önkormányzati rendeletet 

 
6 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta. 

 
Kraller József képviselő: Következő rész a nem lakáscélú helyiségek bérleti díjára 
vonatkozó javaslat. Ebben a tekintetben nincs lehetőségünk magasabb díjemelésre, mint a 
KSH által megadott infláció mértékének nagyságrendje, ami 4,2 százalék. A bizottság 
javasolja ennek a mértéknek az elfogadását a Képviselő-testület részére. 
 
A Ruck Márton polgármester által kihirdetett alábbi határozatot a Képviselő-testület 6 igen, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta: 
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335/2010. (XI.23.) Kt. határozat: 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a nem lakáscélú 
helyiségek bérleti díját az infláció mértékének figyelembevételével 2011. január 1-től 
4,2 %-kal emeli meg. 
 
Határidő: A bérlők kiértesítésére: 2010. december 20.  
Felelős:  Ruck Márton polgármester 

 
Kraller József képviselő: Harmadik része a napirendnek a szélessávú informatikai hálózat 
bérleti díjának emelése. A hálózatunkat társulás üzemelteti, amely ki van adva bérbe a 
Primcom Kft-nek, aki a szolgáltatást ezen a hálózaton keresztül végzi. A Képviselő-
testületnek arra van jogosítványa, hogy felhatalmazza Polgármester urat, hogy a társulási 
ülésen kezdeményezze azt, díjemelés történjen. Ez a bizottság javaslata. 
 
Forgó Pál képviselő: Csak, hogy egyértelmű legyen, nem a kábeltelevízió havi díjáról 
döntünk, arról a szolgáltató döntött. Mivel ő már emelt, ezért a tulajdonosok, a három 
településnek joga van egyoldalúan is kezdeményezni áremelést, ezért döntöttünk jelen esetben 
így, hogy akkor ezen a létesítményen az árbevételünk nekünk is meglegyen. 
 
Ruck Márton polgármester: Mi nem a kábeltelevízió szolgáltatás díját emeljük, hanem a 
szolgáltatóval szemben a hálózat bérleti díját emeljük meg. Ebbe a társulásba 
Medgyesbodzás, Újkígyós, illetve Medgyesegyháza van. A gesztor település 
Medgyesegyháza. Várhatóan társulási ülés december 8-án lesz és, ha mind a három 
önkormányzat ezt jóváhagyja, akkor onnantól lehet életbe léptetni a szolgáltató felé. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta a Ruck Márton 
polgármester által kihirdetett alábbi határozatot: 
 
336/2010. (XI.23.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Medgyesegyháza-
Újkígyós-Medgyesbodzás Szélessávú Informatikai Infrastruktúra Kiépítése Beruházási 
Társulás tagja javasolja, hogy a Társulás a Primcom Kft-vel (5600 Békéscsaba, Baross 
u. 24.) kötött bérleti szerződés 8.) pontja alapján a szélessávú informatikai hálózat 
bérleti díját 2011. április 1-től a KHS által hivatalosan közzétett inflációs rátával 
emelje meg.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy e döntést képviselje a társulási ülésen. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős:  Ruck Márton polgármester 

 
7. napirendi pont 

 
Ruck Márton polgármester: A következő napirendi pont tárgya a piacról és vásárról szóló 
12/1995.(VII.5.) Ök. rendelet módosítása. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, megadnám a szót 
Kraller József elnök úrnak. 
 
Kraller József képviselő: Javasoljuk a piaci helypénzek 4 százalékos emelését, a rendelet 
tervezet elfogadását. 
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A Képviselő-testület a piacról és vásárról szóló  
12/1995.(VII.5.) Ök. rendeletet módosító 

 
22/2010. (XI. 24.) Önkormányzati rendeletet 

 
6 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta. 

 
8. napirendi pont 

 
Ruck Márton polgármester: A napirend tárgya a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 
29/2000.(XII.20.) Ök. rendelet módosítása. A napirend előadója Gácsér Béla jegyző úr, 
megkérdezném, van-e szóbeli kiegészítése? 
 
Gácsér Béla jegyző: Köszönöm, nincs. 
 
Ruck Márton polgármester: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet tervezetet, 
megadnám a szót Elnök úrnak. 
 
Kraller József képviselő: A rendelet arról szól, ha a településen idegen vállalkozó, 
telephellyel nem rendelkező vállalkozó tevékenységet végez, akkor ugyancsak iparűzési adót 
kell, hogy fizessen a helyi vállalkozókhoz hasonlóan. Korábban ez a nagyságrend 2000 
Forint/nap volt 30 napot meghaladó tevékenység esetén. A napi díjat Jegyző úr 5000 
forint/napra javasolta megemelni, amit a bizottság támogatólag javasol a Képviselő-
testületnek. 
 

A Képviselő-testület a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló  
29/2000.(XII.20.) Ök. rendeletet módosító 

 
23/2010. (XI. 24.) Önkormányzati rendeletet 

 
6 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta. 

 
9. napirendi pont 

 
Ruck Márton polgármester: A 9. napirendi pont az uszoda és tornacsarnok használati 
díjainak meghatározása, melynek előadója Negye Ildikó pénzügyi vezető. Megkérdezném, 
hogy van-e szóbeli kiegészítése? 
 
Negye Ildikó pü-i vezető: Nincs, köszönöm. 
 
Ruck Márton polgármester: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet, kérem az Elnök 
urat ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát. 
 
Kraller József képviselő: A Pénzügyi Bizottság hosszas tárgyalásának az lehetett az oka, 
hogy a pénzügyi vezetőt megkérdeztük az uszodára vonatkozóan, hogy milyen költség lett 
betervezve erre az évre és milyen árbevételt. Költségei 78,16 százalékos teljesítést mutatnak, 
tehát ezek úgy realizálódnak, ahogy a költségvetésben szerepelnek. Bevételi oldalon 10 
százalékos teljesítésre lehet számítani, tehát elmondhatjuk, hogy az uszoda egy veszteséges 
tevékenység. Viszont a településen nagyon fontos, hogy gyermekeinknek lehetősége van az 
iskola keretein belül uszodát látogatni, ezért ezt mindenképpen fent kell tartani. Az 
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előterjesztés 5,7 százalékos emelést javasol, viszont azt mindenképpen látnunk kell, ha a 
díjakat tovább emeljük, akkor azzal a látogatottság csökkenését fogja eredményezni. A 
Bizottság éppen ezért azt javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az uszoda díjait nem 
emeljük. Ehhez a napirendhez tartozik a sportcsarnoknak a használati díja is. Itt 
mindenképpen tudni kell, hogy főleg télen komoly költségei vannak az uszodának és a 
tornacsarnoknak és, ha nem szakosztályi tevékenységre használva, valamilyen rendezvény 
kapcsán bevételre lehet számítani. A sportcsarnok tekintetében javasoljuk azt a díjemelést, 
amely az előterjesztésben szerepel, annyi változással, hogy a Sportegyesület szakosztályainak 
14 év alatti tagjai edzések és versenyek alkalmával ingyenesen használhatják a csarnokot. 
 
Ruck Márton polgármester: A bizottság álláspontját hosszas vita előzte meg és a 14 év 
alattiak edzéseire, illetve versenyeire a sportcsarnoknak a használatba vétele ingyenessé vált. 
Ezzel a Képviselő-testület azt próbálta érzékeltetni, hogy legalább ezzel segítsük a fiatalok 
sportolási lehetőségeit. 
 
Nagy Attila képviselő: Alapvetően egyetértek a bizottság véleményével. Az egyik 
megállapítás, ami itt ugyan nem hangzott el, de itt szeretném elmondani. A sportcsarnok 
bevételével kapcsolatban hangzott el egy összeg, amit a könyvelés mutatott ki, ezzel szemben 
a mi kimutatásunk, melyet az önkormányzat pénztárába igazoltan befizettünk október 27-ig, 
ez 675.725 Forint január 1-jétől. Ebbe még nincs benne a Sportegyesület befizetése. 
Fontosnak tartom, hogy ha a település vezetése akár ilyen módon az utánpótlást tudja 
támogatni, hogy az utánpótlás korosztálynak, a 14 év alattiaknak a létesítményt ingyenesen 
biztosítja. Az eddigi felállásban volt némi igazságtalanság, például az, hogy ha a település 
utánpótlás csapatai, amikor a futball pályát használták, azt ingyen tették, de amikor bejöttek a 
sportcsarnokba már 1000 forintot kellett fizetniük óránként, illetve ugyanezen egyesület 
másik szakosztályának, az úszószakosztálynak az uszoda használatáért szintén kellett fizetnie. 
Kérdezném, hogy az uszoda használatra vonatkozik-e a 14 év alatti szakosztály tagok 
ingyenes használata? 
 
Kraller József képviselő: Természetesen, igen. 
 
Forgó Pál képviselő: Korábban a szakosztályoknak a sportcsarnok használatáért keményen 
fizetni kellett. A képviselőtársaimnak is az volt a véleménye, hogy egy 14 év alatti 
gyermeknek sokkal jobb helye van felügyelet mellett egy iskola tornatermében, mint 
esetlegesen máshol és ez vonatkozik az uszodára is. Felvetődött még egy dolog, ha már évi 12 
milliót fordítunk az uszodára, akkor azzal értenék egyet, hogy a nyári időszakban ne zárjon be 
az uszoda. Keressük meg a lehetőségét a költségvetés tárgyalásakor, hogy ez a létesítmény a 
nyári időszakban, amikor még egyszerűbb az üzemeltetése is, a gyerekeink rendelkezésére 
álljon.  
 
Nagy Attila képviselő: A korábbi években sem az volt a véleményem, hogy a 14 év alattiak 
fizessenek, de el kell, hogy mondjam, hogy akkor is az volt a véleményem, hogy rendben van, 
ha a Képviselő-testület ingyen biztosítja a sportcsarnok használatát, ami az intézmény 
üzemeltetésében van, de akkor arról kell gondoskodnia, hogy az intézménynek a 
költségvetésében ennek rendelkezésére kell állnia, mert másképp az egyéb feladatokból kell 
az intézménynek ezt a feladatot ellátni. 
 
Forgó Pál képviselő: A bizottsági ülésen azt mondtam, hogy egy jobb kihasználtság 
érdekében az intézmény vezetése is tegyen arról, hogy a létesítmény igenis hozzon valamit. 
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Más vélemény nem volt, a Ruck Márton polgármester által kihirdetett alábbi határozatot a 
Képviselő-testület 6 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta: 
 
337/2010. (XI.23.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az uszoda 
belépőjegy, illetve bérlet árát nem emeli, továbbra is a 2010. január 1-től megállapított 
árak maradnak érvényben. Továbbá úgy dönt, hogy az uszodát a Sportegyesület 
úszószakosztályának 14 év alatti tagjai edzéseire és versenyeire ingyenesen 
használhatják. 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sportcsarnok 
használati díját az intézmény igénybevétele esetén az alábbiakban határozza meg: 

 
 fűtési idényen kívül     bruttó 2.920Ft/óra 
 fűtési idényben:     bruttó 3.500 Ft/óra 
 a Sportegyesület szakosztályainak 

14 év feletti tagjai 
 edzéseire és versenyeire:    bruttó 1.100 Ft/óra 
 

A fenti árak 2011. január 1. napjától visszavonásig érvényesek. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős:  Ruck Márton polgármester 

 
10. napirendi pont 

 
Ruck Márton polgármester: A 10. napirendi pont tárgya a szociálpolitikai kerekasztal 
létrehozásáról szóló 35/2004.(XII.22.) Ök. rendelet módosítása. A Szociális és Oktatási 
Bizottság tárgyalta, megkérném az Elnök urat, hogy szíveskedjék ismertetni a bizottsági 
álláspontot. 
 
Farkas Gyula képviselő: A Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta. Szervezeti változásból 
adódó módosítások, tehát a megváltozott szervezeti struktúra indokolja a rendelet 
módosítását. A bizottság elfogadásra javasolja.  
 

A Képviselő-testület a szociálpolitikai kerekasztal létrehozásáról szóló  
35/2004.(XII.22.) Ök. rendeletet módosító 

 
24/2010. (XI. 24.) Önkormányzati rendeletet 

 
6 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta. 

 
11. napirendi pont 

 
Ruck Márton polgármester: Bursa Hungarica 2011. ösztöndíjpályázat elbírálása a napirendi 
pont tárgya. Jegyző úr jelezte, hogy ezt zárt ülésen kell tárgyalni. 
 
Farkas Gyula képviselő: A Szociális és Oktatási Bizottság elég hosszasan tárgyalta. Ami 
elmondható, hogy 11 fő az, akit a Bizottság javasolni tud a Képviselő-testületnek támogatásra. 
A bizottság egyetértene azzal, ha mindenkit támogatásban tudnánk részesíteni és a következő 
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évi költségvetés tárgyalásánál gondoskodni kellene arról, hogy minél többen igénybe tudják 
venni ezt a támogatást. 
 
Ruck Márton polgármester: Gyakorlatilag a fele sem részesül támogatásba annak, amennyi 
igény beérkezett és a bizottsági ülésen szó volt arról, hogy a Képviselő-testület a következő 
évi költségvetés tárgyalásakor keresse meg azokat a megoldási lehetőségeket, forrásokat, 
hogy ezt a kör tudjuk bővíteni. Optimális eset az lenne, ha minden benyújtott pályázatot 
tudnánk támogatni, mert településünk számára nem elhanyagolható, hogy fiataljaink közül 
hányan tudják befejezni tanulmányaikat akár főiskolán, akár egyetemen. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta a Ruck Márton 
polgármester által kihirdetett alábbi határozatot: 
 
338/2010.(XI.23.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Bursa Hungarica 2011” 
öszöndíjpályázatra beérkezett pályázatokat zárt ülésen bírálja el.  

 
12. napirendi pont 

 
Ruck Márton polgármester: Tájékoztató Medgyesegyháza városi önkormányzat 
folyamatban lévő pályázatairól. Túlzás azt mondani, hogy a bizottság tárgyalta ezt a napirendi 
pontot. Ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban a Képviselő-testület tagjainak igen tekintélyes 
anyag került kiküldésre. Az előző testületi ülésen született egy határozat, hogy a következő 
testületi ülésre a pályázatokkal kapcsolatban a képviselő-testület tagjai bővebb felvilágosítást 
kapjanak. Ez megtörtént, de képtelenség a képviselőktől elvárni azt, hogy többszáz oldalas 
anyagból két nap alatt felkészüljenek, felelős döntést hozzanak ezekben az ügyekben, ezért a 
bizottság azon az állásponton volt, hogy a következő testületi üléseken folyamatosan sorba 
vesszük. Megadnám a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének. 
 
Kraller József képviselő: A Pénzügyi Bizottság javaslata, hogy a Képviselő-testület vegye 
tudomásul a tájékoztatót. 
 
Forgó Pál képviselő: Igaz, hogy Polgármester úr a beszámolódban beszámolsz a tett 
intézkedésekről, de javasolnám, hogy legalább egy-két dologban tett intézkedésről a 
lakosságtól tájékoztatni kellene. 
 
Ruck Márton polgármester: Kezdjük a Medgyesegyház-Dél elnevezésű pályázattal, amely 
egy DAOP-os pályázat, ami konkrétan a Szabadság, József Attila, Baross és Báthory utcák 
felújításáról szóló pályázat. Az előző testületi ülésen még arról volt szó, hogy gondjaink 
vannak ezzel a pályázattal, konkrétan, nem volt támogatási szerződése az önkormányzatnak. 
Nem volt meg a finanszírozásunk a kivitelezésre. November 5-én aláírásra került a támogatási 
szerződés, az önkormányzat november 6-ig kapott határidőt, ami egy szombati nap volt. A 
támogatási szerződés aláírásához az önkormányzatnak produkálni kellett építési engedélyt, 
különböző közmű nyilatkozatokat, vagyonkezelői nyilatkozatokat, tehát elég sok 
dokumentumot össze kellett szedni nagyon rövid idő alatt és benyújtani a közreműködő szerv 
felé. Ők ezek alapján elkészítették a szerződést és így tudtam november 5-én aláírni. Igazából 
ez arról szól, hogy most már rendelkezünk finanszírozással, a másik probléma az volt, hogy a 
kivitelezővel a szerződést úgy kötötte meg, hogy november 15-el befejezi a kivitelező a 
munkát. Ez nekünk nem érdekünk, az előző testületi ülésen ismertettem az önkormányzatnak 
a likviditási helyzetét, ami nem nyújt pozitív képet. 10 millió forintot azért tudtunk lefaragni a 
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mínuszból, mert ezt a beruházást át szeretnénk tolni a következő évre és ennek az önereje nem 
az idén fog jelentkezni, hanem a következő évben. Ezzel a pályázattal kapcsolatban 
lefolytatásra került egy közbeszerzési eljárás és most azon dolgozunk, hogy a támogatási 
szerződést úgy módosítsuk, hogy megfeleljen a közbeszerzési eljárásnak is, illetve a 
közreműködő szervezet is elfogadja azokat az indokokat, hogy ezt miért akarjuk megtenni. 
Úgy gondolom, hogy műszakilag is optimálisabb, ha nem az idén fejezik be, hanem jövő 
nyáron, de finanszírozási szempontból is. A következő érdekes kérdés volt a Petőfi és 
Moravszki utca. Ott arról beszéltünk, hogy a kifizetési kérelmünket függesztették fel. Ez is 
majdnem rendeződött, még nem értünk a végére, ami lényeges, hogy a közreműködő 
szervezet, a Darfü Nonprofit Kft. az önkormányzat közbeszerzésével kapcsolatban tett fel 
kérdéseket és magyarázatokat vár az önkormányzattól. Úgy néz ki, hogy a magyarázatokat 
elfogadták. A Bánkúti Baross kastély felújításával kapcsolatban október végére tudtuk 
elkészíteni a kifizetési kérelmet és tudtuk benyújtani Szegedre az MVH-hoz. Itt több, mint 25 
millió forint támogatást vár az önkormányzat és, ha sikerül elérni, hogy ez még december 
hónapban kifizetésre kerüljön, akkor a likviditási helyzetünk jelentősen fog javulni. Ezek 
voltak azok a legfontosabb dolgok, amelyeket az elmúlt egy, másfél hónapban gyorsan 
rendezni kellett. 
 
Forgó Pál képviselő: A bizottsági ülésen is azt kértük, hogy ez ne kerüljön le a napirendről, 
hanem folyamatosan legyenek figyelve. 
 
Ruck Márton polgármester: Ahhoz, hogy ezeket a pályázatokat kellőképpen tudjuk 
menedzselni, ahhoz szükség van ahhoz, hogy minden információval rendelkezzünk és ne 
csússzunk abba a helyzetbe, hogy a határidő közeli állapotban olyan feladatok elé állítsanak 
minket, amelyek a lehetetlenség határát súrolják.  
 
További hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 6 igen, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül tudomásul vette a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat folyamatban lévő 
pályázatairól szóló tájékoztatót. 
 

13.  napirendi pont 
 
Ruck Márton polgármester: A 13. napirendi pont tárgya kistérségi szociális intézmény 
létrehozásával kapcsolatos döntések meghozatala. Mindkét bizottság megtárgyalta. Először 
megadnám a Szociális és Oktatási Bizottság elnökének, Farkas Gyulának a szót. 
 
Farkas Gyula képviselő: Természetesen a Gondozási Központ vezetőjét is megkérdeztük, 
hogy mi a véleménye ezzel kapcsolatban. A bizottság úgy látja, hogy nincs teljes mértékben 
kidolgozva a működtetés, nincs kimutatás arról, hogyan is működne ez a társulás által 
létrehozott intézmény, amely a családsegítés, a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás és 
időskorúak nappali ellátása feladatokat kívánná ellátni. A bizottság véleménye, hogy a 
Képviselő-testület nyilvánítsa ki azon szándékát, hogy 2011. január 1-től nem kíván egy 
szociális alapellátási feladatot sem a kistérségi társulás által fenntartott szociális intézmény 
útján ellátni. 
 
Ruck Márton polgármester: Megadnám a szót a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
elnökének, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. 
 
Kraller József képviselő: A Pénzügyi Bizottság véleménye megegyezik a Szociális és 
Oktatási Bizottság véleményével. 
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Ruck Márton polgármester: A Pénzügyi Bizottsági ülésen említettem, hogy figyelemmel 
kísérjük a költségvetés készítésekor, hogy amikor az önkormányzat részére ezen feladatok 
ellátása az állami normatívához képest mennyi az a plusz normatíva, amit a kistérségi 
üzemeltetés által nyerhet esetleg az önkormányzat. Ha úgy látjuk, hogy ez nekünk mégis 
megéri, akkor utólag is csatlakozhat az önkormányzat. 
 
Farkas Gyula képviselő: Még egy fontos dolog, hogy a folyamatban lévő pályázataink sem 
engedik be, hogy belépjünk ebbe. 
 
Ruck Márton polgármester: Két feladatellátás esetében is, a házi segítségnyújtás és az 
idősek nappali ellátása. Pályázatot nyújtott be az önkormányzat és a fenntartási időszak él 
ezekben az esetekben. Ez annyit jelent, hogy öt éven belül nem lehet feladatot átruházni. Ha 
ezeket a feladatokat átadjuk a kistérségnek, akkor az önkormányzatnak visszafizetési 
kötelezettsége lehet. 
 
Más vélemény nem volt, a Ruck Márton polgármester által kihirdetett alábbi határozatot a 
Képviselő-testület 6 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta: 
 
339/2010. (XI.23.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon 
szándékát, hogy 2011. január 1-től nem kíván egy szociális alapellátási feladatot sem a 
Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott szociális intézmény útján ellátni. 
 
Határidő: a társulási tanács tájékoztatására: azonnal 
Felelős: Ruck Márton polgármester 

 
14. napirendi pont 

 
Ruck Márton polgármester: A napirendi pont tárgya a Dél-Békési Kistérség Többcélú 
Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, 
megadnám a szót Elnök úrnak a bizottsági javaslat megtételére. 
 
Kraller József képviselő: Előzményként tudni kell, hogy a székhely Battonyáról átkerült 
Mezőkovácsházára. Volt egy munkaszervezet, ami a hivatal dolgozóiból állt.  
A Társulás elnöke a hivatal dolgozóit szeretné tehermentesíteni a munkaszervezet 
létrehozásával, önálló munkaszervezetet szeretne létrehozni, amelyet a Bizottság javasol 
elfogadásra a Képviselő-testületnek. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül hozta a Ruck 
Márton polgármester által kihirdetett alábbi határozatot: 
 
 
 
 
 
 
340/2010. (XI.23.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-Békési Kistérségi 
Többcélú Társulása Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja: 
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A IV./ A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZETE” fejezet „Társulás 
Munkaszervezete” cím 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„A társulási tanács döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását a 
társulási tanács költségvetési szervként elkülönült munkaszervezete (a 
továbbiakban: munkaszervezet) közreműködésével látja el. A Társulási Tanács 
határozza meg az ellátandó feladatokhoz igazodó foglalkoztatottak létszámát és 
kinevezi a Munkaszervezet vezetőjét.” 
 
Határidő: Társulás Munkaszervezetének értesítésére: azonnal 
Felelős:  Ruck Márton polgármester 

 
15.  napirendi pont – Bejelentések 

 
1. számú bejelentés 

 
Ruck Márton polgármester: 1. számú bejelentés egy bírósági végzés. Megadnám a szót 
Jegyző úrnak, ha van szóbeli kiegészítése. 
 
Gácsér Béla jegyző: Köszönöm, nincs. A bizottság tárgyalta. 
 
Kraller József képviselő: A Békés Megyei Bíróság értesít minket arról, hogy a felszámolás 
alatt lévő Caementaris Kft-vel kapcsolatban egy végzést hozott, mely szerint a felszámolót 
elmarasztalta. A felszámolást 94 cég kezdeményezte. Ennek a felszámolási eljárásnak mi is 
részesei vagyunk. A bizottság javaslata, hogy vegyük tudomásul ezt a végzést. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül tudomásul vette a Békés 
Megyei Bíróság által megküldött végzést. 
 

2. számú bejelentés 
 
Ruck Márton polgármester: A 2. számú bejelentés a szilárd hulladéklerakó működési 
engedélyének módosítása. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta, megadnám a 
szót Elnök úrnak. 
 
Kraller József képviselő: A hulladéklerakó rekultivációja az elmúlt testületi ülésen is 
felvetődött, mint áthúzódó kötelezettség. A hulladéklerakó működési engedélyének 
módosítását megkérni a DAREH Önkormányzati Társulásnak van joga. A szilárd 
hulladéklerakó esetében ezt elvégezte és 2012. december 31-re módosította. A folyékony 
hulladéklerakóra vonatkozóan az önkormányzatnak saját hatáskörben kell, hogy megkérje. A 
Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslat elfogadását. 
 
További javaslat nem érkezett, a Ruck Márton polgármester által kihirdetett alábbi határozatot 
6 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta: 
 
341/2010. (XI.23.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsó-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 50945-1-7/2010 
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határozatban foglaltakat tudomásul vette, azokban megszabott kötelezettséget 
teljesítette.  
A települési folyékony-hulladéklerakó működési engedélyének meghosszabbítását az 
illetékes hatóságtól kérelmezni kell. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Ruck Márton polgármester 

 
3. számú bejelentés 

 
Ruck Márton polgármester: A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás a szeptember 14-én 
megtartott üléséről megküldte a jegyzőkönyvet. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, 
megadnám a szót Kraller József elnök úrnak. 
 
Kraller József képviselő: Az előző testületi ülésen hoztunk arról egy határozatot, hogy 
szeretnénk megismerni a szeptember 14-én megtartott ülés jegyzőkönyvének, illetve a belső 
ellenőrzésről készült jelentésnek a tartalmát, hogy van-e ránk nézve teendő a továbbiakban. A 
Pénzügyi Bizottság javasolja ennek a tudomásul vételét. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül tudomásul vette a Dél-Békési 
Kistérség Többcélú Társulás 2010. szeptember 14-én megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvben, illetve a belső ellenőrzésről készült jelentésben foglaltakat. 
 

4. számú bejelentés 
 
Ruck Márton polgármester: A 4. számú bejelentés a Dél-Békési Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás pályázatának állásáról tájékoztató, amelyet a Konzorcium küldött 
meg. Ezt is tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, megadnám a szót Elnök úrnak. 
 
Kraller József képviselő: A díjemelés kapcsán említettem, hogy van egy folyamatban lévő 
pályázata az önkormányzatnak, ami Konzorcium keretén belül valósulna meg. Ebben a 
tájékoztatóban arról tájékoztatnak minket, hogyan álla a pályázat. A Bizottság javasolja ezt 
tudomásul venni. 
 
Ruck Márton polgármester: Tegnapi nap folyamán Újkígyóson voltam az Ivóvízminőség-
javító program társulási ülésén. Dél-Alfödön 254 település érintett az Ivóvízminőség-javító 
Programban 19 társulásban. Ezek a társulások fogják a pályázatot benyújtani. A tegnapi ülésre 
el kellett volna jönni annak a cégnek, amelyik azokat a dokumentációkat készíti el, amelyek 
alapján a pályázat benyújtható, de nem jelent meg és így elég oka fogyottá vált a társulási 
ülés. Bízom benne, hogy előbb-utóbb ez kikerekedik, mert nekünk fontos lenne, hogy az 
Ivóvízminőség-javító Program megvalósuljon, annak ellenére, hogy ez nagyon komoly 
költségekkel fog járni a város számára, de ez az egyetlen lehetőség, hogy az ivóvíz 
hálózatunkon tudjunk javítani. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül tudomásul vette a Dél-Békési 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati társulás pályázatának állásáról, a szükséges társulás 
döntésekről szóló tájékoztatót. 

5. számú bejelentés 
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Ruck Márton polgármester: Az 5. számú bejelentés Fűri Ferenc, Medgyesegyháza, Baross 
u. 18. szám alatti lakos kérelme. A kérelem tárgya, a Baross utca végén egy 208 méteres út, 
illetve járda megépítése. Megadnám a szót Kraller József elnök úrnak, hiszen a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság a tegnapi napon kialakította álláspontját. 
 
Kraller József képviselő: Mindenki előtt ismeretes, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete 
mit enged meg és mit nem. Ennek az útszakasznak a megépítése komoly terhet jelentene az 
önkormányzat részére, pillanatnyilag az önkormányzat ezt a költséget nem tudja bevállalni. A 
kérelemben megfogalmazódik egy járdaépítéshez kapcsolódó igény is és mivel ezekkel a 
bontott járdalapokkal rendelkezünk, a Pénzügyi Bizottság azt javasolja, hogy ezt a járdalapot 
biztosítsuk, viszont az út megépítését nem javasoljuk támogatásra a magas fajlagos költségek 
miatt.  
 
Kérdés nem volt, a Ruck Márton polgármester által kihirdetett alábbi határozatot a Képviselő-
testület 6 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta: 
 
342/2010. (XI.23.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Fűri Ferenc, 
Medgyesegyháza, Baross u. 18. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta.  
A Képviselő-testület 073/2 hrsz-on járda építéséhez bontott járdalapokat biztosít. Az 
út megépítéséhez anyagi támogatást nem tud biztosítani a magas fajlagos költségek 
miatt. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Ruck Márton polgármester 

 
6. számú bejelentés 

 
Ruck Márton polgármester: A bejelentés a Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ 
pusztaottlakai és gábortelepi telephelyeinek átalakításáról szól. A bejelentés konkrétan arról 
szól, hogy jelzéseket kaptunk Medgyesbozdás és Pusztaottlaka önkormányzataitól. 
Pusztaottlakáról olyan jelzést kaptunk, hogy óvodájukat nem tudják finanszírozni, hiszen 
jelenleg 4 óvodásuk van. Medgyesbodzáson viszont igényként jelentkezett, hogy 
Gábortelepen a régi óvodát újranyitnák. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Volt 
egy egyeztető tárgyalás társulási ülés keretében. 
 
Kraller József képviselő: Elkészült egy kalkuláció, amely szerint közel 19 millió forintos 
költség érintené Medgyesbodzás önkormányzatát. Tudjuk, hogy elég nehézkesen megy 
Medgyesbodzás részéről a ráeső résznek a megfizetése. Egyelőre abban maradtunk, hogy 
vizsgáljuk meg ennek a jogi, illetve egyéb hátterét, annál is inkább, hiszen óvodát megnyitni 
csak a tanév végén van lehetőség.  
 
Ruck Márton polgármester: A társulási ülésen is ez az álláspont alakult ki, hogy meg kell 
vizsgálni a jogi, pénzügyi és egyéb feltételrendszereket, hogyan lehet ezt majd üzemeltetni a 
jövőben. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül tudomásul vette a közoktatási 
intézmény átalakításának jogszabályi hátteréről, a pusztaottlakai óvoda bezárásáról, illetve a 
gábortelepi óvoda újra nyitásáról szóló tájékoztatót. 
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7. számú bejelentés 
 
Ruck Márton polgármester: A Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesületének 
medgyesegyházi csoportja nyújtott be kérelmet a Képviselő-testülethez. A Pénzügyi Bizottság 
tárgyalta, megadnám a szót Kraller Józsefnek. 
 
Kraller József képviselő: A kérelemben a december 2-i évzáró ünnepséghez kérnek 30.000 
forint támogatást. Mindenképpen tudni kell, hogy a csoport a költségvetésből támogatást kap 
és a Képviselő-testületnek az a javaslatunk, hogy további támogatást ne nyújtson, hiszen 
annak nincs meg az anyagi fedezete. 
 
Egyéb javaslat nem volt, a Ruck Márton polgármester által kihirdetett alábbi határozatot a 
Képviselő-testület 6 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta: 
343/2010. (XI.23.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mozgáskorlátozottak 
Dél-Alföldi Regionális Egyesület medgyesegyházi csoportjának kérelmét 
megtárgyalta. 
A Képviselő-testületnek a kérelmet anyagi fedezet hiányában nem áll módjában 
támogatni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Ruck Márton polgármester 

 
8. számú bejelentés 

 
Ruck Márton polgármester: Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány szintén kérelemmel 
fordult az önkormányzathoz anyagi támogatást kérve, melyet a Pénzügyi Bizottság 
megtárgyalt. 
 
Kraller József képviselő: Az elmúlt testületi ülésen ugyancsak volt az Országos 
Mentőszolgálat Alapítványnak kérelme, csak az indok volt más. Ugyancsak az anyagi 
helyzetünk mondatja velem, hogy a Bizottság javaslata, hogy ne támogassa a Képviselő-
testület ezt a kérelmet sem. 
 
Egyéb vélemény nem volt, a Ruck Márton polgármester által kihirdetett alábbi határozatot a 
Képviselő-testület 6 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta: 
 
344/2010. (XI.23.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos 
Mentőszolgálat Alapítvány (1241 Budapest, Pf. 150) kérelmét megtárgyalta. 
A Képviselő-testületnek a kérelmet anyagi fedezet hiányában nem áll módjában 
támogatni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Ruck Márton polgármester 

 
9. számú bejelentés 

 
Ruck Márton polgármester: A 9. számú bejelentés egy tájékoztató a Polgármesteri 
Hivatalban a jogtárak és egyéb szakmai anyagok költségtakarékos lecseréléséről. Az 
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előterjesztést Gácsér Béla jegyző úr készítette, megadom a szót, amennyiben van szóbeli 
kiegészítése, tegye meg. 
 
Gácsér Béla jegyző: Több szakmai anyagot, jogtárat, céginformációs adatbázist használunk, 
ezt éves szinten összesen 665.562 forint értékben. Az elmúlt időben egy Magyar Közlönyt 
tartottunk meg, amelyet ezekkel az új dolgokkal ki tudunk váltani. Találtunk egy új 
törvénytárat, illetve cégtárat, amely összesen 228.000 forintba kerül, tehát 1/3-os költséggel 
meg tudjuk ezt oldani. 
 
Ruck Márton polgármester: Megadnám a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének, ismertesse a 
bizottság véleményét. 
 
Kraller József képviselő: Egyértelműen költségcsökkenésről van szó, tehát a bizottság 
mindenképpen támogatásra javasolja ezt az előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a Ruck Márton polgármester által kihirdetett alábbi határozatot 6 igen, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta: 
 
345/2010.(XI.23.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri 
Hivatalban a jogtárak és egyéb szakmai anyagok költségtakarékos lecseréléséről szóló 
tájékoztatást tudomásul vette. 

 
10. számú bejelentés 

 
Ruck Márton polgármester: A 10. számú bejelentés egy stratégiai együttműködési 
megállapodás, amely a Medgyesegyháza Önkormányzata és az Aditus Tanácsadó Zrt. között 
jönne létre. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta, megadnám a szót a bizottság 
elnökének. 
 
Kraller József képviselő: Testületi üléseken nagyon sok szó esik a pályázatokról. Ahhoz, 
hogy a pályázatok megfelelően elkészülhessenek és, hogy a jövőben ne legyenek problémák 
együttműködési megállapodást kaptunk. A megállapodás kitér arra, hogy mind a hazai, mind 
az Európai Uniós pályázatokról tájékoztatják az önkormányzatot. A megállapodás rögzíti, 
hogy az önkormányzat kijelenti, hogy amennyiben azt a hatályos jogszabályok lehetősé teszik 
valamennyi pályázat elkészítésével és menedzselésével az Aditus Zrt-t bízza meg. A cég 
vállalja, hogy a pályázatokat díjmentesen készíti el, a sikerdíjat és nyertes pályázat 
megvalósítása esetén a menedzsment díjat számlázza ki ugyancsak előzetes megállapodás 
alapján. A sikerdíj mértéke valamennyi pályázat esetében maximum az elnyert támogatás 5 % 
+ áfa összege, a menedzsment díj mértéke pedig maximum az elnyert támogatás 2 % + áfa 
összege. Ez a szerződés közös megegyezéssel módosítható. A Pénzügyi Bizottság támogatja 
ennek a megállapodásnak a megkötését. 
 
Ruck Márton polgármester: Annyi kiegészítés a pályázatok elkészítésével kapcsolatban, 
hogy az mindig több szakembert igényel. Ez az együttműködési megállapodás semmilyen 
kötelezettséget nem ró az önkormányzatra. Mindenképpen számunkra nyújt bizonyos szakmai 
hátteret, el tudnak látni minket információkkal, amely nagyon fontos. 
 
Forgó Pál képviselő: A lényeg, hogy nem köt minket. Amikor én átnéztem ezt a 
megállapodást, amely kitér az árakra, ha azt nézzük, hogy sikerdíjként mennyit kérne, azért ez 
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esetenként válogatja, mert nem biztos, hogy az az öt százalék sikerdíj mindig jó, ez lehet 
három is. Ez attól függ, hogy milyen pályázatról van szó. Roppant körültekintően kell ezeknél 
eljárni, de mivel egyenlőre pályázat figyelés, tájékoztatás és mindenben megállapodás 
történik, ilyen értelemben ez a megállapodás nem köt, hogy csak velük lehet pályázatot 
készíttetni, mert amennyiben így lenne, én nem tudnám javasolni. 
 
Ruck Márton polgármester: Egyébként a piacon akár 10 százalékot is ki szoktak számlázni 
egy-egy pályázat elkészítésénél. Ez a megállapodás semmifajta kötelezettséggel nem jár az 
önkormányzat számára. 
 
További hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 6 igen, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül hozta a Ruck Márton polgármester által kihirdetett alábbi határozatot: 
 
346/2010. (XI.23.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
határozatlan időtartamra stratégiai együttműködési megállapodást köt az Aditus 
Tanácsadó és Szolgáltató Zrt-vel a Medgyesegyháza Város Önkormányzata által 
benyújtani kívánt pályázatok elkészítésében, valamint sikeres pályázatok esetén a 
pályázati projektek menedzselésében történő együttműködés kialakítása érdekében. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodást aláírására. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős:  Ruck Márton polgármester 

 
11. számú bejelentés 

 
Ruck Márton polgármester: A 11.számú bejelentés egy szerződésmódosítás, amely az 
Önkormányzat és Maláta Mihály között köttetett, mégpedig a nemrég ismertetett 
Medgyesegyháza-Dél beruházás kapcsán. Maláta úr a kivitelezés műszaki ellenőre és ahogy a 
kivitelezési szerződés november 15-ig kötetett, így a műszaki ellenőrzésre megkötött 
szerződés is, ezért ezt a szerződést is módosítani. Ennél is a befejezési időpont 2011. június 
30-ra változik. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, megadnám a szót a bizottsági álláspont 
ismertetésére. 
 
Kraller József képviselő: Értelemszerűen, ha a kivitelezési szerződést módosítjuk június 30-
ra, akkor ennek megfelelően a műszaki ellenőrrel megkötött szerződést is szükséges ennek 
megfelelően módosítani. Van még egy módosítás, hogy a kivitelező részére részszámla 
teljesítés is kilátásba lett helyezve, ennek megfelelően a műszaki ellenőr részéről is van egy 
részszámla kifizetési igény. A Pénzügyi Bizottság javasolja a szerződés módosítását a 
Képviselő-testületnek. 
 
Más javaslat nem volt, a Ruck Márton polgármester által kihirdetett alábbi határozatot a 
Képviselő-testület 6 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta: 
 
347/2010. (XI.23.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. szeptember 29-én 
Maláta Mihály műszaki ellenőrrel a József Attila, Báthori, Baross és Szabadság utcák 
útburkolati és járdafelújítási munkái, a Báthori utca útépítési munkái (József Attila és 
Szabadság utcák között), a Baross utcai meglévő csapadékvíz árok felújítási munkái 
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műszaki ellenőrzésére kötött szerződésmódosítást elfogadja és felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés aláírására.  
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős:  Ruck Márton polgármester 

 
12. számú bejelentés 

 
Ruck Márton polgármester: A 12. számú bejelentés egy KEOP-os pályázat benyújtásának 
lehetőségéről szól, konkrétan komposztáló ládák beszerzéséről. Ebben a pályázatban 
lehetőség nyílik az önkormányzat számára, hogy 300 darab, tölgyfából készült 1 m3-es 
komposztáló ládára pályázzon, amelyet ingyenesen a lakosság számára ki tudna osztani. A 
lakosságnak egy feltételt kell teljesíteni, hogy három év alatt nem fogja eltüzelni, vagy eladni 
a ládát, hanem arra használja, amire szánták. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, megadnám a 
szót Kraller József Elnök úrnak. 
 
Kraller József képviselő: A támogatottsága ennek a dolognak 95 százalékos nagyságrendű, 5 
százalék önerőt igényel, amelyet a 2011-es év költségvetésében kellene biztosítani. A 
Pénzügyi Bizottság javasolja a pályázaton való részvételt. 
Kérdés nem volt, a Ruck Márton polgármester által kihirdetett alábbi határozatot a Képviselő-
testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül hozta: 
 
348/2010. (XI.23.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
pályázatot nyújt be a KEOP 2009 6.2.0/A pályázatra, komposztáló ládák beszerzésére. 
A képviselő-testület a szükséges 5 % (500.000,- forint) önerőt a 2011. évi 
költségvetésében biztosítja. 
A pályázat elkészítésével megbízza a Science Consulting Kft-t (1211 Budapest, 
Kossuth Lajos u. 62.). 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős:  Ruck Márton polgármester 

 
13. számú bejelentés 

 
Ruck Márton polgármester: A 13. számú bejelentés szintén egy KEOP-os pályázati 
lehetőség. Igazából ez az iskola számára lenne nagyon jó dolog, fedett kerékpártárolót lehetne 
építeni az iskola területére. Ebben az esetben is 10 millió forintos támogatást lehetne 
igényelni, 5 százalékos önerővel. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, megadnám a szót a 
bizottság elnökének, hogy ismertesse az álláspontjukat. 
 
Kraller József képviselő: Hasznosságát tekintve a Pénzügyi Bizottság egyértelműen 
megállapította, hogy nagyon jó dolog. A Bizottság szintén javasolja a pályázaton való 
részvételt és az 5 százalékos önerő biztosítását a jövő évi költségvetés terhére. 
 
Forgó Pál képviselő: Elhangzott még a bizottsági ülésen egy lényeges dolog, amelyet 
kifogásoltunk az elmúlt testületi ülésen. Az önkormányzatnak a feladata, hogy 1 fő 
projektmenedzsert kell rendelkezésre bocsátani, viszont ennek a bérköltségének a kifizetése 
az önkormányzat részére történjen és ebből fedezzük majd azt az öt százalékot. Így az 
önkormányzatnak ez díjmentes. 
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További észrevétel nem volt, a Képviselő-testület 6 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
hozta a Ruck Márton polgármester által kihirdetett alábbi határozatot: 
 
349/2010. (XI.23.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
pályázatot nyújt be a KEOP 2009 6.2.0/A pályázatra, kerékpártárolók és kapcsolódó 
zuhanyzók építésére. A képviselő-testület a szükséges 5 % (500.000,- forint) önerőt a 
2011. évi költségvetésében biztosítja. 
A pályázat elkészítésével megbízza a Science Consulting Kft-t (1211 Budapest, 
Kossuth Lajos u. 62.). 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős:  Ruck Márton polgármester 

 
14. számú bejelentés 

 
Ruck Márton polgármester: A Jobbik Medgyesegyházi Szervezete jutatott el egy bejelentést 
a Képviselő-testülethez, melyet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalt. Megadnám a szót Kraller 
József elnök úrnak. 
 
Kraller József képviselő: A Jobbik Medgyesegyházi Szervezete kérelmet jutatott el hozzánk, 
melyben kérik, hogy a kettőskeresztet a Trianoni emlékmű mellett elhelyezhessék. Ezt a 
bizottság egyértelműen támogatja, hozzátéve azt, hogy több felvetés érkezett arra 
vonatkozóan, hogy a Trianoni emlékmű környékét újra kellene terveztetni. 
 
Dr. Kormányos László képviselő: Mivel én tettem ezt a bejelentést, ezért néhány dologgal 
kiegészíteném. Kis Árpád a Jobbik Medgyesegyházi Szervezetének elnöke és a magam 
nevében nyújtottuk be ezen szándéknyilatkozatot, amelyben célunk, hogy az ünnep valódi 
értékét kiemeljük. Az Advent, illetve a Karácsony ne csak az ajándékvásárlást jelentse az 
emberek számára, hanem kicsit elgondolkodjanak azon, hogy mi is az ünnepnek a valódi 
értéke, jelentősége. Ez indított minket arra, hogy a Képviselő-testület támogatását kérjük arra, 
hogy a tavaly már felszentelt, ideiglenesen felállított kettőskeresztet a végleges helyére 
telepítsük. Tulajdonképpen ez egy ökumenikus dolog lenne, bárki magáénak érezheti fajra, 
nemre, korra tekintet nélkül. Mivel pozitív elbírálásban részesített minket a Képviselő-
testület, jövő vasárnap, 28-án 11 órakor mindenkit szeretettel várunk, aki érdeklődik az 
esemény iránt. Szolid, csendes megemlékezésről lenne szó.  
 
Ruck Márton polgármester: Mindannyiunk nevében köszönöm ezt a meghívást. 
 
Forgó Pál képviselő: Azt gondoltam, ha hozzászólsz próbálod kiegészíteni annyiban, hogy 
mi történt a Pénzügyi Bizottsági ülésen. Odáig rendben van, hogy a képviselők mindannyian 
egyetértettek ezzel a bejelentéssel, de hozzátettük azt is, hogy jó volna, ha készülne erről az 
emlékhelyről egy terv, hogy a végleges hely milyen módon lenne kialakítva, hogy megfelelő 
környezetet kell kialakítani. 
 
Dr. Kormányos László képviselő: Az ünnep közelsége miatt úgy is gondoltuk, hogy ez egy 
ideiglenes megoldás lenne. 
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Kis Árpád elnök: Mindenképpen örömmel vettem a Képviselő-testület hozzáállását. Mivel a 
címerünkben is szerepel a kettőskereszt, így mint ősi jelkép, ezért tartozik a Trianoni 
emlékműhez és ezért is tervezzük oda. Próbálunk úgy állni a kérdéshez, hogy mindenki 
számára esztétikus legyen és a későbbiekben magát a tervet, amiről itt most szó esett, 
mindenképpen eszközölni szeretnénk. 
 
Kraller József képviselő: Magának az emlékműnek az elhelyezése egy elég érdekes 
anomáliát fejtett ki. Van egy képviselő-testületi határozat, amely szerint nem jó helyen van 
ott, ahol pillanatnyilag szerepel, ezért a bizottsági ülésen abban állapodtunk meg és javasoljuk 
a Képviselő-testületnek elfogadni, hogy vonjuk vissza azt a határozatot és maradjon azon a 
helyen, azokkal az átépítési igényekkel, amelyeket megfogalmaztunk, ahol jelenleg van. 
 
Ruck Márton polgármester: Van egy hatályban lévő határozat, mely szerint a Trianoni 
emlékművet a jelenleg meglévő emlékmű mellett kellene elhelyezni, ezt helyezi most 
hatályon kívül a Képviselő-testület. A bizottsági ülésen az az álláspont alakult ki, hogy meg 
fogjuk vizsgálni azokat a lehetőségeket, amelyekkel a végleges környezet kialakítását meg is 
lehet valósítani.  
 
Kis Árpád elnök: A korábbi Képviselő-testület előtt, illetve a velük való nézeteltéréseinket 
ítélve, el kellene mondanom, hogy tisztában legyen a kedves tévénéző is, hogy az első 
határozata a Képviselő-testületnek arról szólt, hogy a mi általunk benyújtott közterületi 
igényünket elfogadta, elvi hozzájárulását adta abban az esetben, ha bizonyos feltételeknek 
eleget teszünk. Ennek az emlékműnek a pontos helye meg volt tervezve, a két templom 
tengelyvonalának metszéspontjában. A következő képviselő-testületi határozat viszont arról 
szólt, hogy a már meglévő közelében kell elhelyezni. Ez nagyon relatív dolog, ha ehhez 
ragaszkodunk, akkor meg kellene határozni, hogy mi a közelség és mi a távolság. Ahhoz a 
képviselő-testületi határozathoz egyáltalán nem lehetett helyet meghatározni, de ami abban a 
határozatban van, nem egyértelmű.  
 
Egyéb vélemény nem volt, a Képviselő-testület 6 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
hozta a Ruck Márton polgármester által kihirdetett alábbi határozatot: 
 
350/2010. (XI.23.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 137/2009.(V.13.) Kt. 
határozatot – melyben a „Trianon emlékmű”-vet a jelenleg meglévő emlékmű 
közelében kell elhelyezni, közösen egyeztetett helyszínen – hatályon kívül helyezi. 
A Képviselő-testület engedélyezi a Jobbik Medgyesegyházi Szervezetének, hogy az 
Adventi kettőskeresztet ideiglenesen felállítsa a Trianon emlékmű melletti közvetlen 
területen, illetve egy tervet kér arra vonatkozóan, hogy a végleges helye hol és hogyan 
lesz kialakítva. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős:  Ruck Márton polgármester 

 
 
 
Dr. Várszegi Tamás alpolgármester megérkezett az ülésre. 
 
Gácsér Béla jegyző: Még jó néhány dologban döntést kellene hoznia a Képviselő-testületnek. 
A képviselők személyében bekövetkezett változások indokolják, hogy az Idősek Otthonába a 
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soron kívüli elhelyezést vizsgáló bizottságba új tagot kell delegálni, illetve az 
Érdekképviseleti fórumba. A Szociális és Oktatási Bizottság mindkettőbe Farkas Gyula 
bizottsági elnököt javasolja.  
 
A Ruck Márton polgármester által kihirdetett alábbi határozatot a Képviselő-testület 7 igen, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta: 
 
351/2010. (XI.23.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Idősek Otthona soron 
kívüli elhelyezést vizsgáló bizottságba Farkas Gyula képviselőt delegálja. 

A Képviselő-testület a Ruck Márton polgármester által kihirdetett alábbi határozatot 7 igen, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta: 
 
352/2010. (XI.23.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Idősek Otthona 
Érdekképviseleti fórumba Farkas Gyula képviselőt delegálja. 

 
Ruck Márton polgármester: Az előző képviselő-testületi ülésen döntöttünk a tekintetben, 
hogy bizonyos fórumokon, társulási üléseken kik fogják képviselni Medgyesegyháza Város 
Önkormányzatát. A legtöbb esetben személyem, illetve Dr. Várszegi Tamás alpolgármester 
úr, illetve Gácsér Béla jegyző úr lett megnevezve, de hivatalosan Jegyző úr nem képviselhet 
ilyen fórumokon a települést, csak képviselők. Ennek alapján kellene az elmúlt ülésen 
meghozott határozatokat módosítani. Megkérdezném, hogy ki képviselné a települést a Dél-
alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorciumban? 
 
Forgó Pál képviselő: Én vállalom. 
 
A Képviselő-testület 7 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta a Ruck Márton 
polgármester által kihirdetett alábbi határozatot: 
 
353/2010. (XI.23.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 305/2010.(X.23.) Kt. 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító 
Konzorciumba Medgyesegyháza Város Önkormányzatát Ruck Márton polgármester, 
akadályoztatása esetén Dr. Várszegi Tamás alpolgármester, együttes akadályoztatásuk 
esetén Forgó Pál települési képviselő képviseli. 

 
Ruck Márton polgármester: Ki képviselné Medgyesegyházát a Kistérségi Társulás 
tanácsába? 
 
Forgó Pál képviselő: Ez is vállalnám. 
 
A Ruck Márton polgármester által kihirdetett alábbi határozatot a Képviselő-testület 7 igen, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta: 
 
 
354/2010. (XI.23.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 310/2010.(X.23.) Kt. 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: Ruck Márton polgármestert, mint a Dél-
Békési Kistérség Többcélú Társulás Tanácsának tagját akadályoztatása esetén Dr. 
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Várszegi Tamás alpolgármester, együttes akadályoztatásunk esetén Forgó Pál 
települési képviselő teljes jogkörrel helyettesíti. 

 
Ruck Márton polgármester: Kérdezném, hogy ki vállalná a Szélessávú Informatika 
Infrastruktúra Fejlesztése Beruházási Társulásba a képviseletet? 
 
Kraller József képviselő: Szívesen vállalom a képviseletet. 
 
A Képviselő-testület a Ruck Márton polgármester által kihirdetett alábbi határozatot 7 igen, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta: 
 
355/2010. (XI.23.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 320/2010.(X.23.) Kt. 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: a Medgyesegyháza - Újkígyós - 
Medgyesbodzás Szélessávú Informatika Infrastruktúra Fejlesztése Beruházási Társulás 
társulási Tanács tagjának Ruck Márton polgármestert, akadályoztatása esetén Dr. 
Várszegi Tamás alpolgármestert, együttes akadályoztatásunk esetén Kraller József 
települési képviselőt delegálja. 

 
Ruck Márton polgármester: Van még egy a DAREH Önkormányzati Társulás képviselete. 
Ki vállalná? 
 
Dr. Kormányos László képviselő: Vállalom a feladatot. 
 
A Ruck Márton polgármester által kihirdetett alábbi határozatot a Képviselő-testület 7 igen, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta: 
 
356/2010. (XI.23.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 321/2010.(X.23.) Kt. 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: a Délkelet-alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer létrehozását célzó önkormányzati társulásban 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatát Ruck Márton polgármester, akadályoztatása 
esetén Dr. Várszegi Tamás alpolgármester, együttes akadályoztatásunk esetén Dr. 
Kormányos László települési képviselő képviseli. 

 
Dr. Kormányos László képviselő: Az elmúlt képviselő-testületi ülésen ígéretet tettem arra 
vonatkozóan, hogy a tótkomlósi állati hulladékkezelési teleppel kapcsolatban terepszemlét 
végzek, illetve beszámolok a tapasztalataimról. Ennek érdekében felvettem a kapcsolatot 
Tótkomlóson a Kommunális és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. vezetőjével és kértem tőle 
egy időpontot, amikor látogatást tehetek a telepen. Az elmúlt ülésen elmondtam, hogy 
fenntartásaim voltak a dologgal kapcsolatosan, de elmondhatom, hogy ezek a kétségeim 
szertefoszlottak, ugyanis azok a beruházások, amelyek le voltak írva, illetve az 
összegszerűség is véleményem szerint megvalósult. A gépek és a berendezések megfelelnek a 
21. századi előírásoknak. Az úr elmondása szerint a társulásban részt vevő települések két 
csoportra oszthatók, Csongrád, illetve Békés megyei települések. Azt gondolom, hogy azok a 
települések kedvezőbb elbírálásban részesülnek, ahol a szolgáltatást igénybe vevője fizet és 
nem az önkormányzat. Felmerült az igény, hogy jó lenne, ha megvizsgálnánk ezt a szerződést, 
illetve fontolóra vennénk, hogy továbbra is szeretnénk-e részt venni ebben a társulásban, 
hiszen Medgyesegyházán is sajnos az állatállomány az elmúlt évtizedben töredékére csökkent.  
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Ruck Márton polgármester: Igazad van, felül kell vizsgálni, bár, hogy mennyire tudnánk a 
társulásból kilépni az kérdéses, hiszen ez egy pályázatos beruházás volt és a tart még a 
fenntartási időszak. Most olyan helyzetbe hozni a társulást, hogy visszafizetési kötelezettsége 
legyen, mert Medgyesegyháza kilép belőle, nem lenne korrekt. 
 
 
Több bejelentés nem volt, Ruck Márton polgármester 17.25 perckor a szociális ügyek 
tárgyalására zárt ülést rendelt el. 
  
   
     K.m.f. 
 
 
 
 Ruck Márton       Gácsér Béla  
 polgármester               jegyző 
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