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Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 
  
15/2013. 
 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 31-én 
17.35 órakor kezdődött rendkívüli ülésén. 
 
A testületi ülés helye: Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme 
 
Jelen vannak: Ruck Márton polgármester, Király Gyöngyi, Farkas Gyula, Forgó Pál, Kraller 
József, Sütő Mária Márta képviselők 
 
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.  
 
Ismertetném a napirendi pontokat. Van-e valakinek más javaslata? Más javaslat nem hangzott 
el, így a napirendi javaslatot szavazásra bocsátom. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
napirendet fogadta el: 
 

NAPIREND: 
 
 

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

2. KEOP-1.2.0/09-11-2012-0021, Medgyesegyháza Város szennyvízcsatornázásának 
IV. ütem kiépítése és a szennyvíztisztító telep bővítése című pályázathoz 
szükséges döntés meghozatala 
Előadó: Ruck Márton polgármester    
        

3. Szerződés kötés jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására 
Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

4. Tanyafejlesztési program keretében külterületi utak karbantartásához szükséges 
eszközök beszerzése. 
Előadó: Ruck Márton polgármester 

5. Háziorvosi alapellátással kapcsolatos döntés meghozatala  
Előadó: Ruck Márton polgármester 
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1. napirendi pont 

 
KEOP-2012-4.10.0/A „KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal” pályázatokhoz szükséges döntések meghozatala.  
 
Ruck Márton polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja.   
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

137/2013. (VII.31.) 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, KEOP-4.10.0-A-12-2013-0443 
4. A pályázati konstrukció száma: KEOP-2012-4.10.0/A 
5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 16 799 415 Ft 
6. A tervezett beruházás elismerhető bekerülési költsége: 16 799 415 Ft 
7. Az önkormányzati saját erő összege: 2 519 913 Ft (15%) 
8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 14 279 502 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. 
 
Egyben a képviselő-testület a 112/2013. (V.29.) Kt. számú határozatát visszavonja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Ruck Márton polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Felelős:  Ruck Márton polgármester 
  Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: Azonnal 
 
 
 
 
 



3 
 
 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

138/2013. (VII.31.) 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, helyrajzi száma: 
Medgyesegyháza Városi Uszoda: 5666 Medgyesegyháza, Luther utca 7., Hrsz.: 126 

2. A Projekt megnevezése: 
Medgyesegyháza városában az Uszoda villamosenergia-igényének kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal, KEOP-4.10.0/A/12-2013-0174 

3. A pályázati konstrukció száma és címe: 
KEOP-2012-4.10.0/A, Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal 

4. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 
54 888 207 Ft. Bruttó 

5. A tervezett beruházás elismerhető bekerülési költsége:  
54 888 207 Ft. Bruttó 

6. Az önkormányzati saját erő összege: 
8 233 232 Ft. Bruttó 

7. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 
46 654 975 Ft. Bruttó 

 
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. 
 
Egyben a képviselő-testület a 114/2013. (V.29.) Kt. számú határozatát visszavonja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Ruck Márton polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Felelős:  Ruck Márton polgármester 
  Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: Azonnal   
 
 

2. napirendi pont 
 
KEOP-1.2.0/09-11-2012-0021, Medgyesegyháza Város szennyvízcsatornázásának IV. ütem 
kiépítése és a szennyvíztisztító telep bővítése című pályázathoz szükséges döntés meghozatala 
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Ruck Márton polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja.   
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

139/2013. (VII.31.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megvitatta és áttekintette a 
szennyvízcsatorna-hálózat építés utolsó ütemére benyújtandó pályázattal kapcsolatos 
kérdéseket.  

1. Medgyesegyháza Város Önkormányzata úgy dönt, hogy a Környezet és Energia 
Operatív Programon belül meghirdetett „Szennyvízelvezetés és tisztítás” c. 
konstrukcióra (KEOP-1.2.0) benyújtja pályázatát.  

 
2. A „Medgyesegyháza szennyvízhálózat IV. ütem és szennyvíztisztító telep bővítése” 

című pályázat összesen nettó 861.383.027,-Ft összköltségű, az igényelt támogatás 
nettó 818.313.876 forint és ehhez az Önkormányzat nettó 43.069.151 forint összegű 
saját forrást biztosít, amely a beruházás nettó bekerülési költségeinek 5 %-a.   

 
3. Medgyesegyháza Város Önkormányzata úgy határoz, hogy a beruházáshoz szükséges 

saját erőt biztosítása érdekében a szükséges feltételek fennállása esetén pályázatot 
nyújt be az EU Önerő Alap támogatására.  

 
4. Medgyesegyháza Város Önkormányzata az Önerő Alap által nem fedezett saját erő 

összegét, illetve az önerő pályázat sikertelensége esetén az teljes saját erőt a 2013 és 
2014 évi költségvetéséből biztosítja a beruházáshoz. 

 
5. Az önkormányzat vállalja a beruházással létrejött hálózat működtetésének pénzügyi 

fedezetének biztosítását. 
 

Jelen határozat meghozatalával egyidejűleg a Képviselő-testület hatályon kívül helyezi az 
e tárgyban korábban hozott 177/2012. (IX.25.) Kt. határozatát. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 
 

140/2013. (VII.31.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia 
Operatív Programon belül meghirdetett „Szennyvízelvezetés és tisztítás” c. konstrukcióra 
(KEOP-1.2.0). A „Medgyesegyháza szennyvízhálózat IV. ütem és szennyvíztisztító telep 
bővítése” című, KEOP-1.2.0/09-11-2012-0021 azonosító számú pályázat összesen 
861.383.027,- Ft összköltségű, az igényelt támogatás nettó 818.313.876,- Ft és ehhez az 
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Önkormányzat nettó 43.069.151,- Ft összegű saját forrást kíván biztosítani, a beruházás nettó 
bekerülési költségének 5 %-os mértékében.  
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzata gazdasági, költségvetési helyzetére tekintettel úgy 
határoz, hogy a beruházáshoz szükséges saját erő biztosítása érdekében a projekt támogatási 
szerződésének hatályba lépését követően pályázatot nyújt be vissza nem térítendő BM Önerő 
Alap támogatására a teljes önerő összegének megigénylésére, annak ütemezése szerint. 
 
A Képviselő-testület  egyben a 60/2013. (III. 26.) Kt. határozatát visszavonja 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önerő-támogatáshoz szükséges 
valamennyi nyilatkozat megtételére, valamint az önerő-pályázat lebonyolításához szükséges 
valamennyi intézkedés megtételére. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: értelemszerű 

 
3. napirendi pont 

 
Szerződés kötés jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására 
 
Ruck Márton polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja.   
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 

141/2013. (VII.31.) Kt. határozat 
 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a polgármester által 
önkormányzat nevében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 2013. év II. félévi ellátására vonatkozóan aláírt szerződést. 
Vállalja, hogy az intézmény 2013. évi költségvetésébe beépíti a feladatellátás finanszírozását, 
vállalja, hogy az érintett települések részére megelőlegezi az állami finanszírozáson felüli 
többletköltségeket annak önkormányzatok által vállalt elszámolásáig, 2014. február 28-ig. 
 
Vállalja a Medgyesegyházára kihelyezett készülékekre vetítve max. 3.000.- Ft/ készülék 
erejéig a felmerült többletköltségeket. 
 
Az intézménynél a feladatellátás kapcsán felmerülő többletköltségeket az önkormányzat 
2013. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítja. 
 
Felkéri a polgármestert a feladatellátás kapcsán szükséges költségvetési rendelet módosítás 
következő ülésre történő előkészítésére. 
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Felhatalmazza a Gondozási Központ vezetőjét a szükséges megállapodások megkötésére, 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
     rendelet módosításra: 2013. augusztus 27. 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Krucsai Mariann pü. osztályvezető 
   Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 
 

4. napirendi pont 
 
Tanyafejlesztési program keretében külterületi utak karbantartásához szükséges eszközök 
beszerzése. 
 
Ruck Márton polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja.   
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 

142/2013. (VII.31.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 
81/2011. (VIII. 11.) VM rendelete által meghirdetett Tanyafejlesztési Programra 
előirányzatára kanalas árokásó gép és hozzá tartozó adapter beszerzésére. A beszerzés teljes 
összege: bruttó 11 109 999 Ft, az igényelt támogatás összege: 9 998 999 Ft, az önerő mértéke 
1 111 000 Ft. 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy az önerő összegét a 
2013. évi költségvetés tartalék kerete terhére biztosítja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Határidő: értelemszerű 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
 

5. napirendi pont 
 
Háziorvosi alapellátással kapcsolatos döntés meghozatala 
 
Ruck Márton polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja.   
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
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143/2013. (VII.31.) Kt. határozat 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 1. napjától 
kezdődően a 2. számú háziorvosi körzet tekintetében, a háziorvosi alapellátási feladatokat a 
Gondozási Központ intézmény keretén belül kívánja biztosítani, a praxis betöltésének 
időpontjáig.  
A háziorvosi alapellátás folyamatos és zökkenőmentes biztosítása érdekében felkéri a 
Gondozási Központ vezetőjét a szolgáltatás működési engedélyének megkérésére, a 
működtetéshez szükséges szerződések (finanszírozási szerződés, helyettesítő orvossal kötendő 
vállalkozási, vagy megbízási szerződést, felelősségbiztosítási szerződés, asszisztens 
közalkalmazotti kinevezése stb.) megkötésére, a rendelő szakmai minimumfeltételeinek 
biztosítására.  
A háziorvosi rendelő működéséhez a szakmai minimumfeltételek pótlásához szükséges 
forrásokat a Képviselő-testület a 2013. évi tartalék terhére biztosítja. 
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési rendeletének soron következő 
módosításakor a minimumfeltételek pótlásához szükséges források átvezetéséről 
gondoskodjon. 
 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Ruck Márton polgármester 
  Mészárosné Hrubák Mária- intézményvezető 
 

1. számú bejelentés 

Ruck Márton polgármester: A közterületen elhelyezett kamerák működnek, még teszt 
üzemmódban. Három alkalommal fel lett már használva a kamerák által készített felvétel. Egy 
esetben közlekedési szabálysértésnél, második esetben egy dinnyelopásnál, valamint az 
önkormányzattól történt sóderlopásnál, rendőrségi feljelentés van az ügyben.  

Jelenleg folyik a dinnyeszezon szüret része, az elmúlt hetekben a térség országgyűlési 
képviselője Simonka György sokat dolgozott azért, hogy a dinnye jó áron eladható legyen. Mi 
is próbáltunk mindent megtenni, mivel kevés a termés. A termelőktől érdeklődtem, hogy kik 
azok a felvásárlók, akik az önköltségi ár alatt vásárolják fel a dinnyét. Őket felhívtam, és 
annyit elértünk, hogy 35 Ft alatt senki nem vásárol fel dinnyét.  

Megnyitottuk a termelői piacot a bodzási úton. Úgy gondolom, hogy jól működik. A termelők 
azt mondják, hogy kulturált a hely, jönnek a kereskedők is.  

Forgó Pál alpolgármester: A termelői piacon az első napokhoz képest módosítva lettek az 
árak. Például a kereskedő ne fizessen helypénzt még egyszer, ha csak hazament délben 
ebédelni.  

Ruck Márton polgármester: A hétvégi Dinnyefesztivál rendezvény mindhárom napján VIP 
vendégek fognak érkezni. Szeretném kérni a segítségeteket, osszuk fel magunk közt, hogy 
16.00 és 22.00 óra között képviseljük a települést, fogadjuk a vendégeket.  Előre láthatóan a 
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visszajelzések alapján sok vendégünk fog érkezni. Pénteken mindenkinek ott kellene lennie. 
Ez megoldható? 

Farkas Gyula képviselő: Mivel nekem is vendégeim érkeznek, lehetőségemhez mérten minél 
több időt fogok ott tölteni.   

Nagy Attila képviselő: Pénteken és vasárnap tudok kint lenni.  

Sütő Mária Márta képviselő: Pénteken és szombaton ott leszek.  

Kraller József képviselő: Előre láthatólag mind a három napon ott leszek.  

Forgó Pál alpolgármester: Mind a három nap részt tudok venni.  

Király Gyöngyi képviselő: Minden napon két óráig a konyhán leszek, ez után a fesztiválon 
leszek.  

 

2. számú bejelentés 

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Elindultak a választással kapcsolatos eljárások. Mai 
nap volt a határidő, hogy új választási körzeteket határozzunk meg. Öt választó kerületből 4-et 
csináltunk. Ez a honlapon megtalálható. Kifüggesztésre kerül 15 napra, ha nem támadja meg 
senki, jogerős lesz, akkor a helyi újságba be lehet tenni.  

 
Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester az ülést 18:00 
órakor lezárta. 

 
 
 

Kmf. 
 
 

 
Ruck Márton                   Dr. Horváthné dr. Barta Edit  
polgármester                    jegyző 
 
 

 
 Simonka Jánosné  

               jegyzőkönyvvezető 


