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

8/2013. 

Jegyzőkönyv 

Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 8-án 
08.45 órakor kezdődött rendkívüli nyílt ülésén. 

A testületi ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme 

Jelen vannak: Ruck Márton polgármester, Dr. Várszegi Tamás alpolgármester, Forgó Pál, 
Kraller József, Király Gyöngyi és Nagy Attila képviselők, Dr. Moka Eszter járási hivatal 
vezető.  

Igazoltan távol: Farkas Gyula képviselő 

Tanácskozási joggal részt vesz: Liker János aljegyző, Krucsai Mariann pénzügyi 
csoportvezető 

Jegyzőkönyvvezető: Simonka Jánosné ügyintéző 

Ruck Márton polgármester köszöntöm a Képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület határozatképes és az ülést megnyitom. Tájékoztatásul elmondom, hogy 
Farkas Gyula képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésen.  
 
Ismertetném a napirendet. 
Van-e valakinek más javaslata? 
Más javaslat nem hangzott el, így az elhangzott napirendi javaslatot szavazásra bocsátom. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
napirendet fogadta el: 

NAPIREND: 
 
 

I. Tájékoztató 
 
 
1. Műfüves pálya kiépítésére árajánlat, a kialakítás lehetőségei 

Előadó: Ruck Márton polgármester  
 
 

II. Fő napirendek 
1. A szennyvízhálózat kiépítés IV. ütem tervei szerzői jogainak megvásárlása 

Előadó: Ruck Márton polgármester   



 
2. Rendőrség támogatása 

Előadó: Ruck Márton polgármester  
 
 

3. Üzletrész vásárlása a Gyulai Közüzemi Kft-ben 
Előadó: Ruck Márton polgármester  
 
 

 
I. Tájékoztató 

 
 
1. Műfüves pálya kiépítésére árajánlat, a kialakítás lehetőségei 

Előadó: Ruck Márton polgármester  
 
Ruck Márton polgármester: Megadnám a szót a pénzügyi bizottság elnökének.  

Kraller József képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság tárgyalta az 
előterjesztést. Javaslata, hogy a mostani ülésen ne hozzon a testület döntést, további 
lehetőségeket meg kell vizsgálni. A határidő szoros, ezért a következő testületi-ülésre 
döntésre előkészíteni az ügyet.  

 

II. Fő napirendek 
 

1. A szennyvízhálózat kiépítés IV. ütem tervei szerzői jogainak megvásárlása 
Előadó: Ruck Márton polgármester   
 
 
 

Ruck Márton polgármester: Megadnám a szót a pénzügyi bizottság elnökének.  

Kraller József képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság tárgyalta az 
előterjesztést. Javaslata, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a Képviselő-
testület fogadja el.  

Ruck Márton polgármester: Kérdezem, hogy van-e még valakinek hozzászólása, javaslata?  

Mivel több kérdés hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester szavazásra bocsájtja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 



67/2013. (IV. 08.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza 
szennyvízcsatornázás IV. ütem kiépítésére 2005. évben elkészített műszaki és 
tervdokumentáció szerzői jogait további felhasználás céljából megvásárolja a jogtulajdonos 
Duplex Építő- és Földmérő Mérnöki Kft-től 4 millió forint + ÁFA összegért. A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert a tervező céggel az erről szóló megállapodás 
megkötésére. 

A vételár összegét a Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében a tartalék keretből 
biztosítja.  

Felelős:   Ruck Márton polgármester 
  Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
  Krucsai Mariann gazdasági vezető    
Határidő: értelem szerint 
 

2. Rendőrség támogatása 
Előadó: Ruck Márton polgármester  

 

Ruck Márton polgármester: Megadnám a szót a pénzügyi bizottság elnökének.  

Kraller József képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság tárgyalta az 
előterjesztést. Javaslata, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a Képviselő-
testület fogadja el.  

Ruck Márton polgármester: Kérdezem, hogy van-e még valakinek hozzászólása, javaslata?  

Mivel több kérdés hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester szavazásra bocsájtja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 

68/2013. (IV. 08.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 210.000.-Ft támogatást biztosít a 
Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság részére a kistérség közbiztonságának javítása érdekében 
2 darab „járőr kerékpár” vásárlására, melynek forrása a 2013. évi költségvetés 
városüzemeltetési szakfeladata. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges megállapodás aláírására. 
 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Ruck Márton polgármester 



  Krucsai Mariann pénzügyi vezető 
 

3. Üzletrész vásárlása a Gyulai Közüzemi Kft-ben 
Előadó: Ruck Márton polgármester  

 
Ruck Márton polgármester: Megadnám a szót a pénzügyi bizottság elnökének.  
Kraller József képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság tárgyalta az 
előterjesztést. Javaslata, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a Képviselő-
testület fogadja el.  

Ruck Márton polgármester: Kérdezem, hogy van-e még valakinek hozzászólása, javaslata?  

Mivel több kérdés hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester szavazásra bocsájtja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 

69/2013. (IV. 08.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy 
a  Gyulai  Közüzemi  Kft.-ben  tulajdonossá  kíván  válni,  és  ennek  érdekében  Gyula  Város  
Önkormányzatától 100.000,- Ft értékű üzletrész megszerzését határozza el. 
Az üzletrész vásárlás forrását a 2013. évi költségvetésében tartalék terhére biztosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az üzletrész átruházásról szóló megállapodást aláírja és a 
szükséges intézkedéseket megtegye. 
Felkéri a polgármestert, hogy a Gyulai Közüzemi Kft. alapító okirat módosítását terjessze 
jóváhagyásra a képviselő-testület elé. 
 
Felelős: Ruck Márton  polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester az ülést 09,00 
órakor lezárta. 

 
Kmf. 

 
 

Ruck Márton                  Liker János  
polgármester          aljegyző 
 
 

 
 Simonka Jánosné  

               jegyzőkönyvvezető 


