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Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 
  
14/2013. 
 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 09-én 
16.00 órakor kezdődött rendkívüli ülésén. 
 
A testületi ülés helye: Művelődési Ház és Könyvtár klubterme 
 
Jelen vannak: Ruck Márton polgármester, Király Gyöngyi, Farkas Gyula, Forgó Pál, Kraller 
József, Sütő Mária Márta képviselők 
 
Igazoltan távol: Nagy Attila képviselő 
 
Tanácskozási joggal részt vesz: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző, Liker János aljegyző, 
Krucsai Mariann pénzügyi vezető 
 
Jegyzőkönyvvezető: Simonka Jánosné ügyintéző  
 
Ruck Márton polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület határozatképes és az ülést megnyitom.  
Dr. Várszegi Tamás alpolgármester úr 2013. 06. 13-án bejelentette, hogy lemond 
alpolgármesteri tisztségéről és képviselői mandátumáról. E miatt rendkívüli testületi ülés 
került  összehívásra,  ahol  az  új  képviselő leteszi  az  esküt,  és  megválasztásra  kerül  az  új  
alpolgármester. Nagy Attila képviselő úr egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az 
ülésen. A helyi választási bizottság elnökét, Lipták Lászlót köszöntöm körünkben. 
 
Ismertetném a napirendi pontokat. Van-e valakinek más javaslata? Más javaslat nem hangzott 
el, így a napirendi javaslatot szavazásra bocsátom. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
napirendet fogadta el: 
 

NAPIREND: 
 
 

1. Lemondás miatt a soron következő képviselő beiktatása, eskütétele, megbízólevél 
átadása.  
Előadó: Lipták László HVB Elnök 

2. Alpolgármester választás, eskütétel. 
Előadó: Ruck Márton polgármester 
          Lipták László HVB Elnök  
 

3. Alpolgármester tiszteletdíjának meghatározása. 
Előadó: Ruck Márton polgármester 
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4. Megüresedett bizottsági helyekre, bizottsági tagok választása 
Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

1. napirendi pont 
 

Ruck Márton polgármester: Dr. Várszegi Tamás alpolgármester és képviselő június 13-án 
benyújtotta a lemondását. Ennek okán megüresedett egy képviselői hely a testületben. A 
2010. október 3-án megtartott választásokon az elért eredmények alapján a következő induló 
fogja betölteni ezt a tisztséget. Ez Sütő Mária Márta. 430 szavazatot kapott a választásokon. 
Eskütétel után Ő fogja betölteni a megüresedett képviselői helyet. Megkérdezném, hogy 
vállalja-e.  
 
Sütő Mária Márta: Igen.  
 
Ruck Márton polgármester: Megkérem a jelen lévőket, hogy álljanak fel.   
 
Lipták László HVB elnök felolvassa az eskü szövegét. Sütő Mária Márta képviselő az esküt 
letette. Sütő Mária Márta az esküokmányt aláírta. Lipták László átadta a megbízólevelet.  
 
Ruck Márton polgármester: Gratulálok, eredményes munkát kívánok. 
 
 

2. napirendi pont  
 
Ruck Márton polgármester: Újra kiegészült a képviselő-testület. Az önkormányzati törvény 
alapján a polgármester javaslatára, a képviselő-testület választja meg az alpolgármestert. 
Szeretnék ezzel a jogommal élni, Forgó Pál képviselő urat javasolnám, e tisztség betöltésére. 
Megkérdezném a képviselő-testület tagjait, hogy van-e egyéb javaslat az alpolgármester 
személyére? Ha nincs, akkor megkérdezném Forgó Pál képviselő urat, hogy elvállalja-e a 
megbízatást?  
 
Forgó Pál: Igen. 
 
Ruck Márton polgármester: Nagyon szépen köszönöm, megkérdezném, hozzájárul-e a 
nyilvános tárgyaláshoz? 
 
Forgó Pál: Igen, de bejelentem érintettségemet.  
 
Ruck Márton polgármester: Tájékoztatásul közlöm, hogy a tárgyalás nyilvános, de a 
választás titkos szavazással történik. A testületnek döntenie kell, hogy az érintett képviselőt 
kizárja-e a szavazásból vagy sem. Szavazásra bocsájtanám, hogy a képviselő-testület Forgó 
Pál képviselő urat a szavazásból kizárja vagy sem.  
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
131/2013. (VII.9.) Kt. határozat 

 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának képviselő-testülete az alpolgármester választással 
kapcsolatosan Forgó Pál képviselő érintettségének bejelentését tudomásul veszi, de a 
képviselőt a szavazásból nem zárja ki. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
 
Ruck Márton polgármester: A titkos szavazást az SZMSZ szerint a Pénzügyi Bizottság 
bonyolítja le. A pénzügyi bizottság elnöke fogja a szavazás eredményét ismertetni.  
 
16:15 órakor Ruck Márton polgármester szünetet rendel el a szavazás idejére.  
 
Ruck Márton polgármester: Az ülést folytatjuk, megadnám a szót az elnök úrnak, hogy 
ismertesse a szavazás eredményét.  
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Tisztelt medgyesegyházi 
lakosok, tisztelt Képviselő-testület! Mind a 6 szavazólap érvényes. A titkos szavazás 
eredménye 5 igen szavazat és 1 tartózkodás. 

Kraller József, a szavazatszámláló bizottság elnöke által kihirdetett alábbi határozatot a 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett hozta: 

 
132/2013. (VII.9.) Kt. határozat 

 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Forgó Pál képviselőt 
társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
 
Ruck Márton polgármester: Megadnám a szót Lipták Lászlónak, az eskü szövegét Forgó 
Páltól vegye ki.  
 
Lipták László HVB elnök felolvassa az eskü szövegét. Forgó Pál képviselő úr az esküt letette. 
Forgó Pál képviselő úr az esküokmányt aláírta.  
 
Ruck Márton polgármester: Gratulálok, eredményes munkát kívánok. 
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3. napirendi pont  
 
Ruck Márton polgármester: Következő napirendi pontunk, az alpolgármesteri tiszteletdíj 
megállapítása. Kérdezném, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek hozzászólása, javaslata. 
Megadom a szót Forgó Pálnak.  
 
Forgó Pál alpolgármester úr: Továbbra is, mint korábban képviselő, tiszteletdíjat nem 
kérek.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
133/2013. (VII.9.) Kt. határozat 

 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Forgó Pál alpolgármester 
tiszteletdíjának megállapítását az alpolgármester kérésére mellőzi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
 

4. napirendi pont 
 
Ruck Márton polgármester: Forgó Pál alpolgármester úr már nem lehet bizottsági tag, így 
helyére a Pénzügyi Bizottságba és a Szociális Bizottságba is új tagot kell választani. 
Javasolnám mindkét bizottságba Sütő Marikát. Kérdezném Marikát, hogy elfogadja-e?  
 
Sütő Mária Márta: Igen, elfogadom.  
 
Ruck Márton polgármester: Nagyon szépen köszönöm, megkérdezném, hozzájárul-e a 
nyilvános tárgyaláshoz? 
 
Sütő Mária Márta: Igen, és bejelenteném az érintettségemet.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

134/2013. (VII.9.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának képviselő-testülete a bizottsági tagok 
választásával kapcsolatosan Sütő Mária képviselő érintettségének bejelentését tudomásul 
veszi, de a képviselőt a szavazásból nem zárja ki. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ruck Márton polgármester 



5 
 
 

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

135/2013. (VII.9.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság tagjának Sütő Mária képviselőt megválasztja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 

136/2013. (VII.9.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális és Oktatási 
Bizottság tagjának Sütő Mária képviselőt megválasztja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
 
Ruck Márton polgármester: Marikának a bizottsági munkához is sok erőt, egészséget és jó 
munkát kívánok.  
 

1. számú bejelentés:   
 
Ruck Márton polgármester: Az SzMSz alapján, amennyiben 5 napnál tovább szeretnék 
szabadságon lenni, azt be kell jelentenem a képviselő-testületnek. Augusztus 5-20 között 
szeretnék szabadságra menni. Ebben az esetben a helyettesítésemet Forgó Pál alpolgármester 
úr fogja ellátni. Munkatervünk szerint a következő testületi ülésünk augusztus 27-én lesz.  
 
Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester az ülést 16:40 
órakor lezárta. 

 
Kmf. 

 
 

 
Ruck Márton                   Dr. Horváthné dr. Barta Edit  
polgármester                    jegyző 
 
 

 
 Simonka Jánosné  

               jegyzőkönyvvezető 


