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

5/2013. 

Jegyzőkönyv 

Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 19-én 
16,00 órakor kezdődött nyílt ülésén 

A testületi ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme 

Jelen vannak: Ruck Márton polgármester, Dr. Várszegi Tamás alpolgármester, Forgó Pál, 
Kraller József és Nagy Attila képviselők   

Igazoltan távol: Farkas Gyula és Király Gyöngyi képviselő 

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

Jegyzőkönyvvezető: Besenyi Ildikó ügyintéző 

Ruck Márton polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy a 
képviselő-testület határozatképes és az ülést megnyitja. Tájékoztatásul elmondja, hogy Farkas 
Gyula és Király Gyöngyi képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésen.  
 
Ismerteti a napirendet. 
 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek más javaslata? 
 
Más javaslat nem hangzott el, így az elhangzott napirendi javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
napirendet fogadta el: 

NAPIREND: 
 
 
I. Fő napirendek 
 
 
1. KEOP-2012-4.10.0/A, „KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló  

energiaforrásokkal” pályázat benyújtásához szükséges döntések meghozatala 
Előadó: Ruck Márton polgármester  

 
 
 



1. KEOP-2012-4.10.0/A, „KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló  
energiaforrásokkal” pályázat benyújtásához szükséges döntések meghozatala 
Előadó: Ruck Márton polgármester  

 
 
Ruck Márton polgármester elmondja, hogy egy olyan ügyben kell dönteni, amelyben már 
született döntés, az önkormányzat tulajdonában álló intézményi épületeken történő napelem 
rendszerek kialakítására vonatkozó pályázat benyújtása kapcsán. Tájékoztatásul elmondja, 
hogy előzőleg egy határozatban döntött a képviselő-testület a három épületre vonatkozó 
pályázat benyújtásáról.  A pályázat előkészítése során a pályázatot készítő cég jelezte, hogy 
nem egy pályázatként, hanem épületenként, 3 pályázatban célszerű benyújtani az igényt a 
támogatás maximalizálása érdekében. Ennek megfelelően a korábbi döntésről szóló 
határozatot hatályon kívül kell helyezni és a három épületre vonatkozóan külön-külön 
határozatban kell dönteni a pályázat benyújtásáról.  

Liker János aljegyző elmondja, hogy az ülése előtt kapta meg az új számokat, mely szerint 
az uszodánál csökkent a költség br. 30 e Ft-tal, ami nem tétel, az iskolánál 2,3 millióval és a 
Művelődési Háznál 400 e Ft-tal lesz kevesebb a kivitelezés bruttó költsége. Ezek a változások 
érintik az önerőt és a támogatás összegét. A támogatás mértéke maradt 15 %-os intenzitású.  
 
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző elmondja, hogy a költségvetés tervezetben ezeket a 
módosított összegeket át kell vezetni és az első olvasatban tárgyalt tervezetben, ami egy 
sorban szerepelt, azt most szét kell bontani és három sorban kell megjeleníteni.  
 
Forgó Pál képviselő kérdezi, hogy mikor lesz a pályázat beadása? 
 
Ruck Márton polgármester elmondja, hogy hétfőn lesz a pályázat beadása. 
 
Forgó Pál képviselő kérdezi, hogy mikor lesz döntés? 
 
Ruck Márton polgármester elmondja, hogy ezt gyorsított eljárásban bírálják, úgy, hogy 
megnézik azt, hogy megfelel-e a kiírásnak és a beérkezési sorrendben bírálásra is kerül.  
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így szavazásra bocsátja az I-es határozati 
javaslatot. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 

29/2013. (II. 19.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2012-4.10.0/A pályázat 
kapcsán hozott 1/2013. (I.9.) Kt. számú határozatát hatályon kívül helyezi, mert a határozat 
szerinti pályázat nem került benyújtásra és az önkormányzat tulajdonában álló intézményi 
épületeken történő napelem rendszerek kialakítására épületenként kíván pályázni.  



Felelős:  Ruck Márton polgármester 
  Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: Azonnal 
 
Ruck Márton polgármester szavazásra bocsátja a II-es határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 

30/2013. (II. 19.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-
4.10.0/A, „KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal” című pályázati konstrukció keretében pályázatot nyújt be. 

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

2. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma:  
526/1 hrsz.  

3. A Projekt megnevezése: Medgyesegyháza városban a Művelődési Ház villamosenergia-
igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal  

4. A pályázati konstrukció száma: KEOP-2012-4.10.0/A 
5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 16 970 992 Ft 
6. A tervezett beruházás elismerhető bekerülési költsége: 16 970 992 Ft 
7. Az önkormányzati saját erő összege: 2 545 649 Ft (15%) 
8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 14 425 343 Ft (85%) 
 
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott 
támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét - fejlesztési hitel 
igénybevételével - a 2013. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az el nem számolható egyéb 
költségekre 110.000 forintot biztosít a 2013. évi költségvetésében. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Ruck Márton polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Felelős:  Ruck Márton polgármester 
  Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: Azonnal 
 
 
 
 
 
 
 



Ruck Márton polgármester szavazásra bocsátja a III-as határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 

31/2013. (II. 19.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-
4.10.0/A, „KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal” című pályázati konstrukció keretében pályázatot nyújt be. 
 
1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe:  

5666 Medgyesegyháza, Luther u. 7. (Iskola) 
2. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma:  

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

kielégítése megújuló energiaforrásokkal  
4. A pályázati konstrukció száma: KEOP-2012-4.10.0/A 
5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 16 415 893 Ft 
6. A tervezett beruházás elismerhető bekerülési költsége: 16 415 893 Ft 
7. Az önkormányzati saját erő összege: 2 462 384 Ft (15%) 
8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 13 953 509 Ft (85%) 
 
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott 
támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét - fejlesztési hitel 
igénybevételével - a 2013. évi költségvetésében biztosítja. 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az el nem számolható egyéb 
költségekre 110.000 forintot biztosít a 2013. évi költségvetésében. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Ruck Márton polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Felelős:  Ruck Márton polgármester 
  Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: Azonnal 
 
Ruck Márton polgármester szavazásra bocsátja a IV-es határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 

32/2013. (II. 19.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-
4.10.0/A, „KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal” című pályázati konstrukció keretében pályázatot nyújt be. 
 
 



1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe:  
5666 Medgyesegyháza, Luther u. 7. (Uszoda) 

2. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma:  
126 hrsz.  

3. A Projekt megnevezése: Medgyesegyháza városban az Uszoda villamosenergia-
igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal  

4. A pályázati konstrukció száma: KEOP-2012-4.10.0/A 
5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 54 920 962 Ft 
6. A tervezett beruházás elismerhető bekerülési költsége: 54 920 962 Ft 
7. Az önkormányzati saját erő összege: 8 238 144 Ft (15%) 
8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 46 682 818 Ft (85%) 
 
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott 
támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét - fejlesztési hitel 
igénybevételével - a 2013. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az el nem számolható egyéb 
költségekre 280.000 forintot biztosít a 2013. évi költségvetésében. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Ruck Márton polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Felelős:  Ruck Márton polgármester 
  Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
 
Határidő: Azonnal 
 
 

Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester az ülést 16,20 
órakor lezárta. 

 

Kmf. 
 

 

Ruck Márton        Dr. Horváthné dr. Barta Edit 
polgármester           jegyző 

 
 
 

 Besenyi Ildikó 
             jegyzőkönyvvezető 

 

 

 


