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Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 
 
17/2013. 
 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 8-án 
15.00 órakor kezdődött ülésén. 
 
A testületi ülés helye: Művelődési Ház és Könyvtár klubterme 
 
Jelen vannak: Ruck Márton polgármester, Forgó Pál alpolgármester, Kraller József, Nagy 
Attila, Király Gyöngyi, Farkas Gyula, Sütő Mária Márta tagok 
 
Tanácskozási joggal részt vesz: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző, Liker János aljegyző, 
Krucsai Mariann pénzügyi vezető, Varga Jánosné Varázserdő Óvoda vezetője, Mészárosné 
Hrubák Mária Gondozási Központ intézményvezetője, Horváth László KÉSZ Kft. 
ügyvezetője.  
 
Jegyzőkönyvvezető: Simonka Jánosné ügyintéző 
 
Ruck Márton polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület határozatképes és az ülést megnyitom. Javaslom a fő napirendek közül a 7-
es napirendi pontot levenni, mivel az ügyben új javaslat érkezett, a következő ülésen 
tárgyalnánk. A meghívó tervezethez képest négy új fő napirendi pontot javaslok felvenni. 
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: 
 

I. Tájékoztatók 
 

1. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről  
Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

II. Beszámolók 
 

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

 
III. Fő napirendek 

 
1.  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat ismertetése, 

valamint döntés a csatlakozási szándékról 
       Előadó: Ruck Márton polgármester 
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2. A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda intézményvezetőjének 2013. szeptember 1-
től hatályba lépő illetményének megállapítása. 

                 Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

3. Óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezése 
Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

4. Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda munkatervének véleményezése 
Előadó: Ruck Márton polgármester 

 
5. A házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események 

szolgáltatási díjairól szóló rendelet elfogadása. 
      Előadó: Ruck Márton polgármester 
 
6. Vodafone Magyarország Zrt. bérleti szerződés módosítás 
      Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

7. SzMSz módosítás 
Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

8. Költségvetési rendelet módosítása 
Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

9. Ingatlan bérbeadás 
Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

10. Hivatali gépjárművásárlás 
Előadó: Ruck Márton polgármester 

 
11. Állati hulladékgyűjtő és átmeneti tároló telep további üzemeltetésével kapcsolatos 

döntések meghozatala 
Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

12. Csatlakozás az orvosi ügyeleti ellátáshoz 
Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

13. Medgyesegyháza 0122/54 hrsz.-ú ingatlan bérbeadása 
Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

14. Szociális célú tűzifavásárlás 
Előadó: Ruck Márton polgármester 

 
 

IV. Egyebek 
 

V. Zárt ülés 
 

1. Bérlakás kiutalás 
            Előadó: Ruck Márton polgármester 
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2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 2012/2013. II. félévi összegének 

felhasználásával kapcsolatos döntés 
            Előadó: Ruck Márton polgármester 
 
 

I. Tájékoztatók 
 

1. napirendi pont 
 
A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 
 
Ruck Márton polgármester: A beszámolót a bizottság tárgyalta, kérte, hogy szóban tegyek 
kiegészítést. Az első, az augusztus 20-i NFÜ munkatársaival tartott egyeztetés a 
szennyvízberuházás vonatkozásában. Jelen pillanatban folyik a beruházás építési részének 
közbeszerzési ajánlati dokumentációjának a készítése. Ezzel kapcsolatban több egyeztetést 
kell lefolytatni. Ezen a megbeszélésen konkrétan az ajánlati felhívásnál a pontozási 
szempontrendszer körvonalazódott. Bekerült egy új szempontrendszer, kérésemre az ajánlati 
dokumentáció bírálatánál, hogy a beépített elektromos berendezések mennyire hatékonyak 
üzemeltetés szempontjából, mivel hosszú éveken keresztül üzemeltetni kell. Nem mindegy, 
hogy ezeknek a berendezéseknek mekkora teljesítménye van. Jó lenne, ha a leggazdaságosabb 
típus kerülne be.  
Szeptember 1-én megkezdte működését Dr. Molnár Katalin háziorvos. 6 hónapig helyettesít, 
ez után hirdetheti meg a körzetet az önkormányzat. A hozzám eljutott lakossági vélemények a 
doktornőről pozitívak.  
Szeptember 4-én kistérségi ülés volt. Többek között a társulás I. félévi beszámolója került 
elfogadásra, valamint szóba került a Tótkomlósi Állati Hulladékkezelési Önkormányzati 
Társulás. Több kistérségi önkormányzat is tagja a társulásnak. 5 éve egy uniós forrásból 
Tótkomlóson lett építve egy lerakó telep, melyet a tótkomlósi önkormányzat egy cége 
üzemeltetett. Nekünk ehhez hozzájárulást kell fizetni éves szinten 650 000 Ft-ot. Ez alatt az 
idő alatt egyetlen állati hulla sem került elszállításra Medgyesegyházáról. Ennek egy olcsóbb 
formáját kell megtalálnunk. A főnapirendi pontok között tárgyalni is fogja a testület.  
Szeptember 12-én a Békés Megyei Önkormányzat meghívta az összes megyei város 
polgármesterét, hogy felkészüljünk a 2014-2020-as időszakra. Ez az időszak az uniós 
költségvetéshez igazodik. Az ebben az időszakban rendelkezésre álló Uniós fejlesztési 
források hogyan kerülnek elosztásra. Teljesen át fog alakulni a rendszer. Jelenleg régiós 
szinten működik, mi a Dél-alföldi régióban vagyunk, három megye van jelen. A régiós 
források mértéke Szegeden dőlt el. 2014-től ez át fog alakulni, megyékre lesznek leosztva a 
fejlesztési források. Az önkormányzatunknak fontos feladata lesz. Lesznek országos 
fejlesztési tervek, megyei fejlesztési tervek, valamint térségi azon belül települési fejlesztési 
tervek. A rendszer alulról fölfelé fog felépülni kistérségi szinten. A kistérséget nem úgy kell 
érteni, hogy a statisztikai kistérség, nem Mezőkovácsháza és kistérség, hanem város és 
vonzáskörzete. Négy város van ebben a térségben, a városokhoz csatlakozhatnak községek, 
akik maguk dönthették el, hova szeretnének csatlakozni. A települések meg is hozták a 
döntéseket. Medgyesegyházára és vonzáskörzetére nekünk kell elkészíteni a fejlesztési tervet. 
TOP vagyis Területi Operatív Program néven fog megjelenni. Az a fontos, hogy ebben a 
koncepcióban minden olyan dolgot jelenítsünk meg, amit az elkövetkező 7 évben meg 
szeretnénk megvalósítani. Ami nem lesz benne ebben a koncepcióban, azt nem is tudjuk majd 
megvalósítani. A csatlakozott 8 településsel közösen kell megfogalmazni a terveket. 
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Településen belül a többi szférával is egyeztetni kell. A vállalkozókkal már megtörtént az 
egyeztetés, jövő hétre meghívásra kerülnek az egyházak, civil szervezetek. Ebben a fejlesztési 
tervben a civil szervezeteknek és a vállalkozásoknak nem lesznek források, de az 
elképzeléseikkel összhangban kell lennünk. Mindenképp közmeghallgatást is kell tartanunk 
ebben a témában.   
Szeptember 17-én Varga Gusztáv tankerületi igazgató úrral tartottunk egyeztetést a 
pedagógus béremelés kapcsán. Elmondható, hogy az itteni általános iskolában és óvodában 
jelentős béremelés volt. Azt is lehet intézményektől hallani, hogy intézményen belül 
feszültséget okoz, mivel a technikai dolgozók bére nem emelkedett. A közszféra minden terén 
szükséges lenne egy ilyen mértékű béremelés.  
Szeptember 18-án egy befektetői csoport keresett meg, hogy az ipari területen naperőművet 
szeretnének építeni. keresték az ideális csatlakozási pontokat, ezért tájékozódtak. Jelen 
pillanatban az önkormányzatnak 4 ha szabad területe van, ezt szeretnék. Ez elsősorban akkor 
lehetséges, ha egy ilyen mértékű beruházás a lakosság körében is elfogadott. A pályázatot 
még most fogják benyújtani. A tegnapi bizottsági ülésen azt is elmondtam, hogy sok szabad 
terület nincs. Ha odaadnánk ezt a területet, akkor a területünk nullára redukálna, más 
beruházásnak nem tudnánk helyet adni. Munkát nem teremt, és lehet, egy olyan másik 
beruházástól vesszük el a helyet, ahol esetlegesen munkahelyet lehet teremteni.   
2013. szeptemberben, megérkezett az önkormányzathoz a Kúria felülvizsgálati ítélete, melyen 
kötelezte a Dévényi ügyvédi irodát a kártérítés kifizetésére.   
Szeptember 24-én a Gyulai Közüzemi Kft. ügyvezetője valamint munkatársai jártak 
Medgyesegyházán az ivóvíz és szennyvíz szolgáltatással kapcsolatban. 2014. januártól csak 
azok a szolgáltatók üzemeltethetnek, akik legalább 150 000 fogyasztói egyenértékkel 
rendelkeznek. A Kft-ben vásároltunk üzletrészt, 8 település fogott össze, így tudtuk a 
megfelelő fogyasztói egységet összehozni. Össze kell hangolni az önkormányzati cégek 
működését. Az üzemeltetés részeit tárgyaltuk. Fontos szempont, hogy az érdekeinket tudjuk 
érvényesíteni. A saját cégünk lesz az alvállalkozója a cégnek.  
Szeptember 26-án Békéscsabán közfoglalkoztatási kiállítás és konferencia volt. A megyei 
START munkában előállított értékek kerültek bemutatásra. 54 település mutatta be a saját 
programjában előállított termékeket. A kiállításon belül minden kistérség egy falut alkotott. 
Ma a munkaügyi központ vezetője, valamint a kormánymegbízott úr is köszönetét fejezte ki a 
mezőkovácsházi térségben lévő településeknek, milyen színvonalas kiállítást hoztunk létre. 
Mi az asztalos üzemben készített munkákat vittünk. Máshol nem gyártanak ilyen bútorokat. A 
kiállítást a Belügyminisztérium fogta össze. A belügyminiszter úrnak küldtek anyagot a 
kiállításról. Nagyon megtetszett neki, elrendelte, hogy legyen egy országos kiállítás.  
A közelmúltban Tótkomlós polgármesterével létrehoztunk egy alapítványt, a Dél-békési 
Katasztrófavédelmi Alapítványt. A katasztrófahelyzetkor alapvetően rendelkezésre áll a 
hivatalos katasztrófavédelmi állomány. Egy-egy komolyabb helyzetnél nem biztos, hogy el 
tudja látni a feladatát. Ezért azt gondoltuk, hogy az alapítványon keresztül – bevonjuk a 
szakmát és önkénteseket. Így, ha baj van, elsősorban saját magunkhoz tudunk fordulni. A 
létrehozásához komoly segítséget kaptunk Tóth Tibor ezredes úrtól a megyei 
katasztrófavédelem vezetőjétől, illetve Erdős Norbert kormánymegbízott úrtól. Pusztaottlaka 
és Bánkút településen fogunk minősítő gyakorlatot tartani. A minősítéstől kezdve az önkéntes 
állomány tagjai bevethetőek lesznek bizonyos helyzetekben.  
Szeptember 27-29 között került megrendezésre a Medgyesegyházi Napok. A péntek délutáni 
koszorúzással és ünnepi testületi üléssel indult a rendezvény. Meghívtuk Gúta város 
polgármesterét és delegációját. Aláírásra került a testvérvárosi megállapodás. Még ezen a 
testületi ülésen a szokásos díjátadáson kívül az általános iskolának egy zászló átadására került 
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sor.  A  szombati  nap  délutánján,  a  főzőversenynél  a  Művelődési  Ház  melletti  tér  zsúfolásig  
megtelt medgyesiekkel. 
 
Ruck Márton polgármester: Mivel több kérdés hozzászólás nem volt, Ruck Márton 
polgármester a napirendet lezárta.   
 

II. Beszámolók  
 

1. napirendi pont 
 
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 
Ruck Márton polgármester: Jegyző Asszony készítette a beszámolót, szeretném kérdezni, 
van-e hozzáfűzni valója?  
 
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Nincs.  
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A teljesség igénye nélkül néhány 
gondolatot emelnék ki. A hivatal részére adtunk egy kérést, hogy a szabályzatok kerüljenek 
felülvizsgálatra, mely elkészül. A KÉSZ Kft. a folyószámla hitelét megkötötte, melyhez az 
önkormányzat kezessége volt szükséges. Benyújtottunk egy pályázatot tanyafejlesztési 
program keretében, mely pályázatunk nem nyert. A költségvetési rendelet módosítása a mai 
ülésen megtörténik. A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. 
évi kiegészítő támogatásra a pályázat benyújtásra került, a döntést várjuk, mely elnyúlhat az 
év végéig. Az önkormányzat részére is megkötésre került a folyószámla hitelkeret szerződés. 
A testvérvárosi szerződés megköttetett Gúta városával. A bizottság elfogadásra javasolja a 
beszámolót.  
 
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: 
 

164/2013. (X.08.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról 
szóló beszámolót a határozat melléklete* szerint elfogadja.  
 
* A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel. 
 
Felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: azonnal 
 

III. Fő napirendek 
 

1. napirendi pont 
 



6 
 
 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat ismertetése, valamint 
döntés a csatlakozási szándékról 
 
Ruck Márton polgármester: A napirendet mindkét bizottság tárgyalta, először megadnám a 
szót Farkas Gyulának.  
 
Farkas Gyula Szociális és Oktatási Bizottságelnöke: Az ösztöndíjpályázathoz pénzügyi 
fedezetként szolgál a települési önkormányzatok által adott támogatás, a megyei 
önkormányzat által adott támogatás, valamint az intézményi támogatás. Ennek a 
támogatásnak már hagyománya van a településen. A bizottság javasolja a testületnek, hogy az 
idei évben is csatlakozzon az ösztöndíj pályázathoz.  
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Annyival egészíteném ki, hogy a 
korábbiakhoz hasonlóan 4 000 Ft összeggel tudjuk támogatni a felsőoktatásban tanulókat. 
Ehhez a megyei önkormányzat 1 000 Ft támogatást ad. A bizottság támogatja a pályázatban 
való részvételt.  
 
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: 
 

165/2013. (X.08.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához csatlakozik. 
Eredményes pályázat esetén a pályázók részére („A” és „B” típusú pályázó esetén is) havi 4 
000 Ft Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrészt biztosít.  
Felhatalmazza a polgármestert a visszavonhatatlan Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az 
elektronikus adatbázis használatáról szóló irat aláírására, valamint a pályázati kiírás 
közzétételére. 
Felelős: Ruck Márton  polgármester 
Határidő: a Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról 
szóló   

-  irat visszaküldésére: pályázat megjelenését követően azonnal 
- a pályázat kiírására: pályázat megjelenését követően azonnal. 

 
2. napirendi pont 

 
A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda intézményvezetőjének 2013. szeptember 1-től 
hatályba lépő illetményének megállapítása. 
 
Ruck Márton polgármester: A pénzügyi bizottság tárgyalta, megadnám a szót a bizottság 
elnökének.  
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A pedagógusok részére 
szeptember 1-től az új törvény kapcsán béremelést hajtott végre a kormány. Ehhez 
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kapcsolódóan az óvodai pedagógusok részére is megtörtént a béremelés. Az intézményvezető 
részére az intézményvezetői pótlék két határa került meghatározásra. A testület kompetenciája 
a konkrét intézményvezetői pótlék meghatározása. Jelen esetben a korábbi 100 000 Ft-hoz 
képest a bizottság javasolja 123.715 Ft-ban meghatározni.  
 
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: 
 

166/2013. (X.08.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 1-től Varga 
Jánosné illetményét az alábbiak szerint állapítja meg. 
Havi alapilletményét bruttó 255.163,- Ft-ban, vezetői pótlékát 123.715 Ft-ban állapítja meg. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Ruck  Márton polgármester  
              Holecz Andrásné munkaügyi ügyintéző 
 

3. napirendi pont 
 
Óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezése 
 
Ruck Márton polgármester: A napirendi pontot a pénzügyi bizottság tárgyalta, megadom a 
szót a bizottság elnökének.  
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Az intézményvezető tájékoztatása 
szerint a középső csoportban technikai okok miatt a maximális, jogszabály által meghatározott 
25 fős csoportlétszám 1 fővel túllépésre kerülne. Az SNI-s gyermekek 2 esetleg 3 főnek 
számítanak. Lehetőség van ilyen esetben a csoportlétszám 20 %-kal való átlépésének, azonban 
ehhez a fenntartónak a hozzájárulása szükséges. A bizottság javasolja a 20 %-kal történő 
túllépést.  
 
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: 
 

167/2013. (X.08.) Kt. határozat 
 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Varázserdő Óvodában a 2013-
2014 nevelési évben engedélyezi a maximális csoportlétszám 20 %-kal történő túllépését, 
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amennyiben az az SNI-s gyermekek csoportlétszám szervezéskor figyelembe veendő 
számítási módjából ered. 
 
Határidő:értelem szerint 
Felelős: Varga Jánosné intézményvezető 
 

4. napirendi pont 
 

Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda munkatervének véleményezése 
 
Ruck Márton polgármester: Megadnám a szociális bizottság elnökének a szót. 
 
Farkas Gyula Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: Egy részletes, tényleg nagyon precíz, 
kidolgozott anyagot kapott a testület. Nekem lenne egyetlen kérdésem, azzal a megjegyzéssel 
kapcsolatban, hogy „A mozgásfejlesztés területén a vízhez szoktatás népszerűsítése a szülők 
körében.” A szülők nem igazán egyeznek bele az úszásoktatásba? Úgy tudtam eddig, hogy 
nagyon népszerű.  
 
Varga Jánosné óvodavezető: Voltak olyan szülői vélemények, hogy félnek megfáznak a 
gyerekek. Tehát csak ilyen ellenállásra gondoltam. Szeretnénk bemutató foglalkozást 
szervezni, hogy a szülők eljöjjenek, ők is lássák mennyire jó. Nem tömeges, de mindig van 
olyan szülő, aki nem akarja a gyermekét úszásoktatásra vinni. Képes és azon a napon, amikor 
úszás van, nem hozza a gyermeket az iskolába.  
 
Farkas Gyula képviselő: Részletes, precíz munkatervet kapott a bizottság, javasolja a 
testületnek elfogadni.  
 
Sütő Mária Márta képviselő: Az óvoda és a család kapcsolatára kitér. Javasolnám a kiemelt 
feladatok közé beilleszteni ezt.  
 
Varga Jánosné óvodavezető: Azért mert nem szerepel a kiemelt feladatok között, fontos 
szerepet kap továbbra is. Minden évben meg van, mi az, amit ki szeretnénk emelni. Az idei 
évben ez az anyanyelv és az úszás.  
 
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: 
 
 
 

168/2013. (X.08.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyázi Varázserdő 
Óvoda 2013/2014. nevelési évre vonatkozó munkatervében foglaltakkal egyetért. 
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Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Jánosné intézményvezető 
 

5. napirendi pont 
 
A házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási 
díjairól szóló rendelet elfogadása. 
 
Ruck Márton polgármester: A pénzügyi bizottság tárgyalta, megadnám a szót a bizottság 
elnökének.  
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Készült egy olyan rendelet, ami 
meghatározza milyen feltételek mellett és milyen díjazással vehető igénybe az 
anyakönyvvezetői szolgáltatás. A gyakorlat azt hozta, hogy nem elegendő csak a házassági és 
élettársi kapcsolatokra vonatkoztatni a rendeletet, hanem olyan eseteket is figyelembe kell 
venni, mint névadó, jubileumi esküvő, melyek anyakönyvvezető jelenlétét igényelték. 
Szükséges volt ezen rendeletet kiterjeszteni ezekre az eseményekre is. A bizottság javasolja 
annyi módosítással elfogadni, hogy szabadtéren március 1-től október 31-ig éljen ez az 
időszak.  
 
Ruck Márton polgármester: A módosító javaslattal, mely szerint a szabadtéren anyakönyvi 
eseményt március 1-től október 31-ig lehessen tartani, szavazásra bocsátom.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a módosító 
javaslatot.  
 
Ruck Márton polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester az előterjesztésben szereplő rendelet 
tervezetet szavazásra bocsátja.   
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta:  
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2013. (X.09.) önkormányzati rendelete a 

házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és 
a családi események szolgáltatási díjairól 

 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról 
szóló 2010. évi I. törvény 96. §-a, valamint az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és 
a névviselésről szóló 1982. évi 17. tvr. 15/A. § (6) bekezdésében, valamint 42/A. § (4) 
bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1.§ 

 
A rendelet hatálya Medgyesegyháza Város közigazgatási területén történő házasságkötési, a 
bejegyzett élettársi kapcsolatok eljárásai, és egyéb családi események – névadó, ezüst-, arany 
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lakodalom stb.- (a továbbiakban együtt: anyakönyvi események) társadalmi megünneplésére 
terjed ki. 

2.§ 
 

(1) Anyakönyvi események társadalmi megünneplésén az önkormányzat hivatalának 
hivatalos helyiségében hivatali munkaidőben ingyenes alapszolgáltatás az 
anyakönyvvezető hivatalos közreműködése. 

 
(2) Anyakönyvi események társadalmi megünneplésének az önkormányzat hivatalának 

hivatalos helyiségében hivatali munkaidőn túl, valamint az önkormányzat hivatalának 
hivatalos helyiségén kívül történő szolgáltatásáért a megrendelők az e rendeletben 
meghatározott díjat kötelesek fizetni, kivéve, ha az anyakönyvi eseményre rendkívüli 
körülmény miatt kerül sor. 

 
(3) Az (2) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül, különösen a 

házasulók, valamint az élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók valamelyikének orvosi 
igazolással alátámasztott súlyos egészségi állapota, mozgásképtelensége. 

 
3.§ 

 
(1) A hivatali munkaidőn túli, illetve hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény 

lebonyolítása kérelemre, a jegyző engedélye alapján történik.  
 
(2) A kérelmet az anyakönyvi esemény bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani.  
 
(3) Szabadtéren anyakönyvi esemény kizárólag március 1. és október 31. napja közötti 

időben engedélyezhető azzal a feltétellel, hogy kedvezőtlen időjárási viszonyok (zápor, 
zivatar, jégeső, szélvihar, 18 Celsius fok alatti, 30 Celsius fok feletti hőmérséklet) esetén 
– az anyakönyv, illetve az anyakönyvvezető védelme érdekében – az csak az 
önkormányzat hivatalának épületében, vagy a Művelődési Ház és Könyvtárban tartható 
meg. 

 
(4) Kedvező időjárási viszonyok esetén is napernyő, sátor, illetve egyéb tetőzet biztosítása 

kötelező.  
(5) Hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény megtartásakor a kérelmező köteles 

a közreműködő anyakönyvvezető, valamint a szükséges anyakönyvi iratok, eszközök 
hivatali épület és külső helyszín közötti szállításáról gondoskodni. 

 
4. § 

 
(1) A hivatali munkaidőn túli, illetve hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi események 

szolgáltatási díjait e rendelet 1. melléklete tartalmazza. 
 
(2) A megállapított díjat legkésőbb az anyakönyvi eseményt megelőző 10. napon kell 

megfizetni. Anyakönyvi eseményt lemondani, befizetett díjat visszaigényelni – a (3) 
bekezdésben meghatározottak kivételével - írásban, legkésőbb az anyakönyvi eseményt 
megelőző 5. napon lehet. 
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(3) Szabadtéri anyakönyvi esemény kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt legkésőbb az 
anyakönyvi esemény napján, az eseményt megelőző négy órával mondható le, illetve a 
díjkülönbözet írásban 8 napon belül igényelhető vissza. 

 
5.§ 

 
(1) A hivatali munkaidőn túli anyakönyvi eseményen közreműködő anyakönyvvezető - 

választása alapján - a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerint szabadidőt vagy a 
(2) bekezdésben meghatározott összegű díjazást igényelhet.  

 
(2) Az anyakönyvvezetőt munkaidőn túli munkavégzésért alkalmanként a 4.§. (1) bekezdés 

szerinti szolgáltatási díj terhére  
a. hétköznap megrendezett anyakönyvi eseményért négyezer forint összegű,  
b. heti pihenőnapon megrendezett anyakönyvi eseményért nyolcezer forint 

összegű díjazás illeti meg. 
 
(2) Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőben történő anyakönyvi esemény 

lebonyolítása esetén külön díjazás nem illeti meg. 
 

6.§. 
 

(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit hatályba lépését követő napon 
indult ügyekben kell alkalmazni. 

 
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali 
munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és a 
többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére fizetendő díj mértékéről 
szóló 3/2011. (II. 2.) számú önkormányzati rendelet. 

 
Medgyesegyháza, 2013. október 8. 
               
 
                Ruck Márton                                                     Dr. Horváthné dr. Barta Edit 
                polgármester                                                                    jegyző   

 
 

1. melléklet a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események 
szolgáltatási díjairól szóló 15/2013. (X.09.) önkormányzati rendelethez. 

 
 
 
 
 
 
 
A B C 
Ssz Szolgáltatás megnevezése Szolgáltatás bruttó ára 
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1 Anyakönyvi esemény hivatali munkaidőben történő 
lebonyolítása az önkormányzat hivatali helyiségében 

ingyenes 

2 Anyakönyvi esemény lebonyolítása hivatali 
munkaidőn kívül az önkormányzat hivatali 
helyiségében 

10.000,-Ft 

3 Anyakönyvi esemény hivatali munkaidőben történő 
lebonyolítása hivatali helyiségen kívül  

10.000,-Ft 

4 Anyakönyvi esemény lebonyolítása hivatali 
munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kívül 

20.000,-Ft 

 
6. napirendi pont 

 
Vodafone Magyarország Zrt. bérleti szerződés módosítás 
 
Ruck Márton polgármester: A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendet, az elnök úrnak 
megadnám a szót.  
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Vodafone Zrt. képviseletében egy 
cég megkereste önkormányzatunkat. Felülvizsgálták a 2002-ben köttetett eredeti bérleti 
szerződést, mely egy 150 m2 terület bérletéről szólt. Egy határozott idejű szerződés volt 2014 
évig. A díjat 5 évig szeretnék tovább fizetni inflációkövetés nélkül. Az ajánlat visszautasítása 
nem lett volna szerencsés, és kisebb módosítással javasoljuk elfogadni. 3 évig kerülne 
befagyasztásra a bérleti díj összege, és 2016-tól élne az inflációkövetés. Ennek megfelelően 
javasolja a bizottság a szerződés módosítás megkötését.  
 
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: 

169/2013. (X.08.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vodafone Magyarország 
Zrt-vel 2002. július 4-én  a medgyesegyházi külterület 0122/53 helyrajzi számú ingatlanból 
150 m2 nagyságú területrész bérbeadására vonatkozó, 2014. december 31-ig hatályos bérleti 
szerződés módosításához azzal a feltétellel járul hozzá, ha a 2013, 2014, 2015-ös évben a 
2012. évi bérleti díj összege (bruttó 598.418,-Ft)  kerül megfizetésre, viszont 2016. január 1-
től érvényesíthető lesz az infláció követés, azaz az árindexálás folytatódik. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a fentiek figyelembevételével a szerződésmódosítás aláírására. 
 
Felelős:  Ruck Márton polgármester 
  Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő:  Értelem szerint 

7. napirendi pont 
 
SzMSz módosítás 
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Ruck Márton polgármester: Megadnám a szót a pénzügyi bizottság elnökének.  
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Közfoglalkoztatás kapcsán 
termelt termékeinket szeretnénk értékesíteni, ennek megfelelően bizonyos tevékenyégi köröket 
kell beilleszteni.  
 
Ruck Márton polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester az előterjesztésben szereplő rendelet 
tervezetet szavazásra bocsátja.   
 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2013. (X.08.) önkormányzati rendelete 

  
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  
5/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ( továbbiakban: új Ötv.) 143. § (4) 
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 
pontjában, valamint az új Ötv. 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:  

 
1. §. 

 
A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Medgyesegyháza Városi 
Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 5/2012.(III.28.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének szakfeladat rendje  az alábbi 
szövegrésszel egészül ki: 
 
Alaptevékenységek szakfeladat rendje: 
 
Kódszám  Megnevezés 
 
010000  Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó 
   szolgáltatások 
160000  Fafeldolgozás (kivéve bútor) fonott áru gyártása 
320000  Egyéb feldolgozóipari tevékenység 
 
TEÁOR 
 
0111   Gabona féle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 
0113   Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése 
2361   Építési betontermék gyártása 
2369   Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása 
3109   Egyéb bútor gyártása 
4721   Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme 
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4729   Egyéb élelmiszer- kiskereskedelem 
4789   Egyéb áruk piaci kiskereskedelme 
4799   Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem 
 
 

2. § 
 

Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
Medgyesegyháza, 2013. október 8. 
 

Ruck Márton       Dr. Horváthné dr. Barta Edit 
polgármester                      jegyző 

 
 

8. napirendi pont 
 

Költségvetési rendelet módosítása 
 
Ruck Márton polgármester: Átadom a szót a pénzügyi bizottság elnökének, ismertesse a 
napirendet. 
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A költségvetési rendelet 
módosítása nem olyan régen történt, viszont az azóta eltelt időszakban a testületi döntések és a 
többlet állami támogatások érkezéséhez kapcsolódó kiadások átvezetése, illetve az óvodai 
intézmény fenntartó társulás megszűnése miatti tételek átvezetése indokolta első körben a 
költségvetési rendelet módosítását. Megszűnt a Medgyesegyháza – Medgyesbodzás - 
Pusztaottlaka Intézményfenntartó Társulás. Ehhez kapcsolódóan az augusztus 27-i rendelet 
módosításakor rendezésre került az ehhez kapcsolódó költségek kérdése, viszont a társulás az 
óvoda után járó normatívát augusztusig kapja meg, így a költségek tekintetében a június 30-ig 
felmerült költségek képezik az elszámolás alapját. Így a többlet normatívát vissza kell majd 
utaljuk annak a településnek, amelyik telephelyként üzemelteti tovább az óvodáját. Ehhez 
kapcsolódóan még a települések közötti megállapodásokat is módosítani szükséges. Ugyancsak 
az intézményfenntartó társuláshoz kapcsolódóan a szerkezet átalakítási tartalék terhére 
benyújtott pályázat a gyermekétkeztetési feladatokhoz kapcsolódóan, itt is Medgyesbodzást 
érintő támogatást kell rendezzük.  
Az előző testületi ülésen döntöttünk arról, hogy 300-300 000 Ft-tal megemeljük az átmeneti 
segély, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás előirányzatát. Következő indok volt, 
hogy Forgó Pál alpolgármester úr nem kért tiszteletdíjat, ezzel csökkenteni kellett a megfelelő 
szakfeladat előirányzatot. A polgármesteri keret megnövelésre került. Júliusi ülésen döntöttünk 
a háziorvosi alapellátás kapcsán azokról a pénzekről, melyek a minimum feltételek 
megvásárlásához szükségesek. Ezt az előirányzatot szükséges volt megemelni. Ugyancsak a 
háziorvosi alapellátáshoz kapcsolódóan szükséges egy módosítás. A finanszírozás pontos 
összegét korábban nem ismertük, azonban december 31-ig ez most ismert, azonban a számlák 
kifizetése három hónapra, teljesítést követően. Ebből a tervezett finanszírozásból 902 000 Ft-ot 
céltartalékba kell áthelyezni. Ennek az a jelentősége, hogy ez fogja biztosítani a 2014. éves 
költségvetésben az erre a szakfeladatra eső számláknak a kifizetését. Ez a Gondozási Központ 
költségvetését is érinti. Az óvodánál a TÁMOP 3.2.11-es pályázat kiadásai csökkentek, 
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ezeknek az átvezetése történt meg. A bánkúti óvodában megtörtént a fűtési eszközök 
felülvizsgálata, kiderült a kazán elromlott, 234 000 Ft-ot kellett biztosítani ennek a pótlására. A 
bizottsági ülésen jegyző asszony jelezte, hogy a tartalék keret nagyságrendje nem 27 574 e Ft, 
hanem 25 601 E Ft.  
 
Forgó Pál alpolgármester: A bizottsági ülésen a bizottság elnöke szépen pontokba sorolta a 
változásokat. A költségvetés I. féléves teljesítését tárgyaltuk, megállapítottuk, hogy jól állunk, 
jól gazdálkodtunk.  
 
Ruck Márton polgármester: Senki ne higgye, hogy ez egy laza költségvetés. Nagyon is 
szoros. Ahhoz, hogy a pénzügyeinket megfelelő mederben tudjuk tartani, nagyon oda kell 
figyelni.  
Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés hozzászólás nem volt, Ruck Márton 
polgármester az előterjesztésben szereplő rendelet tervezetet, valamint határozati javaslatot 
szavazásra bocsátja.   
 

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Képviselő-testületének 

 
17/2013. (X.09.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

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

 
170/2013. (X.08.) Kt. határozat 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy Pusztaottlaka Község Önkormányzatával a Medgyesegyházi Közös Önkormányzati 
Hivatal működtetésére vonatkozó, valamint Medgyesbodzás Község Önkormányzatával a 
Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda működtetésére, finanszírozására vonatkozó szerződést 
módosítsa, illetve megkösse a költségvetési rendeletben foglaltakkal összhangban. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
  Krucsai Mariann pü. vezető 

 
 

9. napirendi pont 
 

Ingatlan bérbeadás 
 
Ruck Márton polgármester: Seres István bánkúti lakos bérleti ajánlatáról kell döntenünk. 
Átadom a szót a pénzügyi bizottság elnökének, ismertesse a napirendet. 
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bánkúti temető mellett található 
egy földrész, melyet évek óta Seres István bérel. A bérleti szerződés október végén lejár, 
szeretné azt meghosszabbítani további öt évre 4 00 Ft/év bérleti díjért.  
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Ruck Márton polgármester: Módosító javaslatom lenne, kb. 1 000 m2-el csökkentenénk a 
területet, egy bejáratot biztosítanánk a temetőbe erről az oldalról is. A kerítést 5 m-rel arrébb 
tennénk, és csinálnánk egy burkolt utat. Az összeg változatlanul tartása mellett javaslom a 
terület bérbeadását.  
 
Ruck Márton polgármester: Akkor a fenti módosító javaslatot szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a módosító 
javaslatot elfogadta.    
 
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: 

 
171/2013. (X.08.) Kt. határozat 

 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
medgyesegyháza belterület 1738 helyrajzi számú, természetben Bánkúton található temető 
ingatlanból nem hasznosított kb. 4 200 m2 nagyságú belterületi ingatlanrészt 5 év időtartamra, 
2013. november 1-től 2018. október 30-ig bérbe adja Seres István Bánkút, Dózsa u. 21. szám 
alatti lakos részére. 
 
A terület éves bérleti díja bruttó 4.000,-Ft, amelyet a bérlő első alkalommal a bérleti szerződés 
aláírásával egy időben, majd évente szeptember 30-ig előre köteles befizetni a Közös 
Önkormányzati Hivatal pénztárába. 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
bérleti szerződés megkötésére. 
 
Felelős:  Ruck Márton polgármester 
Határidő:  Értelem szerint 
 

10. napirendi pont 
 

Hivatali gépjárművásárlás 
 
Ruck Márton polgármester: Átadom a szót a pénzügyi bizottság elnökének, ismertesse a 
napirendet. 
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A hivatalnak nincs semmilyen 
gépjárműve. Abban az esetben, ha önkormányzati ügyet kell intézni, mindenkinek a saját 
gépjárművét kell használnia. A feladatok jelentősen megnövekedtek, a kistérség is ide települt, 
az ivóvízminőség javító társulásnak is Medgyesegyháza a központja. A nagy volumenű 
pályázataink kapcsán, melyek folyamatban vannak, polgármester úr nagyon sok alkalommal 
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utazik Budapestre. Ehhez elengedhetetlen, hogy ne a saját gépjárművét kelljen használni, 
hanem egy olyan hivatali gépjárművet, ami minden tekintetben megfelelő tud lenni.   
 
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: 

 
172/2013. (X.08.) Kt. határozat 

 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
önkormányzati és hivatali feladatok ellátására gépjárművet vásárol, amelyet az önkormányzat 
tisztségviselői és az önkormányzat hivatalának dolgozói a munkaköri feladataik ellátására 
használnak fel. A gépjármű tulajdonosa Medgyesegyháza Városi Önkormányzat, 
üzembentartója a Közös Önkormányzati Hivatal. 
 
A Képviselő-testület a gépjármű vásárlására maximum 5 000 000 Ft-ot biztosít az 
önkormányzat 2013. évi költségvetésének tartalék-kerete terhére. 
Felhatalmazza a polgármestert a fenti összeghatáron belül a gépjármű megvásárlására. 
 
Felelős:  Ruck Márton polgármester 
  Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő:  Értelem szerint 
 

11. napirendi pont 
 
Állati hulladékgyűjtő és átmeneti tároló telep további üzemeltetésével kapcsolatos 
döntések meghozatala 
 
Ruck Márton polgármester: Átadom a szót a pénzügyi bizottság elnökének, ismertesse a 
napirendet. 
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Arról már korábban beszéltünk, 
hogy ez a társulás jogszabály szerint június 30-al megszűnt. 24 településnek ezt a létrehozott 
építményét tovább kell üzemeltesse. Egy megállapodás keretén belül működik tovább, mivel 
fenntartási időszaka van, mivel pályázati formában valósult meg. Az I. határozati javaslat a 
megállapodás módosítását tartalmazza. Városunknak ez 650 000 Ft-os kiadást jelent évente. 
Több egyeztetés történt a továbbműködést tekintve. A következő határozati javaslat, 
november 1-től december 31-ig bízzuk meg az üzemeltetéssel Tótkomlós város saját cégét. A 
harmadik határozati javaslatban azt taglaljuk, hogy mi milyen formában tudjuk ezt a kérdést 
megoldani. Egyik variáció az, hogy a céggel üzemeltetnénk tovább, a másik, ha állati hulladék 
elszállításra kerül sor, akkor azt mi megoldjuk saját magunknak más formában. Itt a B 
változat támogatható a bizottság szerint. A negyedik határozati javaslat arról tesz említést, 
hogy település lélekszám arányosan Medgyesegyházának a tótkomlósi épületben tulajdoni 
hányada van. Volt olyan jelzés, hogy esetlegesen mondjunk le a tulajdonrészünkről, azonban 
erről nem szeretnénk lemondani. Azonban hozzájárulunk a vagyonrészünk bérlet vagy más 
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módos történő hasznosításához, üzemeltetéséhez. Az ötödik határozati javaslatban kérjük meg 
a gesztor települést, hogy írjon a működtetésre 2014. január 1-től közbeszerzési eljárást.  
 
Ruck Márton polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatokat szavazásra bocsátja.   
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
173/2013. (X.08.) Kt. határozat 

 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tótkomlós és térsége 
állati hulladékgyűjtő és átmeneti tároló telep résztulajdonosa, az alábbi tartalmú 
együttműködési megállapodást jóváhagyja: 
 
 

„EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
Amely létrejött a Tótkomlós és térségében keletkező állati hulladék kezelésére, mint közös 
feladat célszerű, gazdaságos és hatékony megoldására  
 

Almáskamarás Község Önkormányzata 
Székhely: 5747 Almáskamarás, Dózsa György u. 54. 

Képviseli: Mazán Attila polgármester 
 
Ambrózfalva Község Önkormányzata 

Székhely: 6916 Ambrózfalva, Dózsa György u. 1. 
Képviseli: Perleczki Béláné polgármester 

 
Battonya Város Önkormányzata 

Székhely: 5830 Battonya, Fő u. 91. 
Képviseli: Dr. Karsai József polgármester 

 
Békéssámson Község Önkormányzata 

Székhely: 5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12. 
Képviseli: Barna Jánosné polgármester 

 
Csanádalberti Község Önkormányzata 

Székhely: 6915 Csanádalberti, Fő u. 30. 
Képviseli: Csjernyik Zoltán polgármester 

 
Csanádapáca Község Önkormányzata 

Székhely: 5662 Csanádapáca, Szent Gellért u. 31.  
Képviseli: Oláh Kálmán polgármester 

Csorvás Város Önkormányzata 
Székhely: 5920 Csorvás, Rákóczi u. 17. 

Képviseli: Szilágyi Menyhért polgármester 
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Dombegyház Nagyközség Önkormányzata 

Székhely: 5836 Dombegyház, Felszabadulás u. 5. 
Képviseli: Dr. Varga Lajos polgármester 

 
Dombiratos Község Önkormányzata 

Székhely: 5745 Dombiratos, Széchenyi u. 42. 
Képviseli: Bajczán Endre Péter polgármester 

 
Eperjes Község Önkormányzata 

Székhely: 6624 Eperjes, Petőfi u. 1. 
Képviseli: Dr. Kiss Csaba polgármester 

 
Gádoros Nagyközség Önkormányzata 

Székhely: 5932 Gádoros, Kossuth u. 16. 
Képviseli: dr. Prozlik László polgármester 

 
Gerendás Község Önkormányzata 

Székhely: 5925 Gerendás, Petőfi u. 2. 
Képviseli: Lengyel Zsolt András polgármester 

 
Kardoskút Község Önkormányzata 

Székhely: 5945 Kardoskút, Március 15. tér 3. 
Képviseli: Lengyel György polgármester 

 
Kevermes Nagyközség Önkormányzata 

Székhely: 5744 Kevermes, Jókai u. 1. 
Képviseli: Lantos Zoltán polgármester 

 
Kisdombegyház Község Önkormányzata 

Székhely: 5837 Kisdombegyház, Kossuth u. 77. 
Képviseli: Tomka István Jánosné polgármester 

 
Kunágota Község Önkormányzata 

Székhely: 5746 Kunágota, Rákóczi u. 9. 
Képviseli: Pápai Zoltán polgármester 

 
Medgyesegyháza Város Önkormányzata 

Székhely: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. 
Képviseli: Ruck Márton polgármester 

 
Mezőhegyes Város Önkormányzata 

Székhely: 5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 11. 
Képviseli: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 

Székhely: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.  
Képviseli: Dr. Turcsán Zsolt Attila polgármester 
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Nagyér Község Önkormányzata 
Székhely: 6917 Nagyér, Szabadság u. 33. 

Képviseli: Lőrincz Tibor polgármester 
 

Nagykamarás Község Önkormányzata 
Székhely: 5751 Nagykamarás, Kossuth u. 2. 

Képviseli: Pelle István polgármester 
 

Orosháza Város Önkormányzata 
Székhely: 5901 Orosháza, Szabadság tér 4-6.  
Képviseli: Dr. Dancsó József polgármester 

 
Tótkomlós Város Önkormányzata 

Székhely: 5940 Tótkomlós, Fő út 1. 
Képviseli: Dr. Garay Rita polgármester 

 
Végegyháza Község Önkormányzata 

Székhely: 5811 Végegyháza, Széchenyi u. 2. 
Képviseli: Varchó István polgármester 

 
mint felek (együttesen és a továbbiakban, mint Felek) között az alábbi tartalommal: 

 
I. MEGÁLLAPODÁS 

 
1) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv) 13. § (1) 

bekezdése szerint a hulladékgazdálkodás helyi önkormányzati feladat. A hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény hatálya kiterjed minden hulladékra, az 1.§ (3) bekezdésében 
felsorolt hulladékok kivételével. 

 
 A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó 
állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet, illetve 
az annak alapjául szolgáló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a 
állati melléktermék gyűjtő-átrakó telepen is összegyűjthetők a kislétszámú állattartó 
telepeken elhullott állatok hullái, a saját fogyasztás céljából levágott állatokból és a 
kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló miniszteri 
rendelet szerinti kistermelői élelmiszer-előállításból (a továbbiakban: kistermelői 
élelmiszer-előállítás) származó állati eredetű melléktermékek, továbbáaz elhullott 
kedvtelésből tartott állatok hullái, ha az állattartó, illetve kistermelő ezen állati eredetű 
melléktermékek tárolásához nem rendelkezik megfelelő telephelyi állati melléktermék 
gyűjtőhellyel. 
 
Felek ennek megfelelően, Tótkomlós és térsége állati hulladékának kezelésén belül, annak 
biztonságos, elkülönített gyűjtési és átmeneti tárolási rendszerének kialakítására 
vállalkoztak. Ennek megvalósítása érdekében felek az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapból finanszírozott ún. KIOP - Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program - 
keretében vissza nem térítendő támogatásra pályáztak az állati hulladékok, mint speciális 
kiemelt hulladékáramnak a többi hulladéktól elkülönülő gyűjtésére, kezelésére és 
ártalmatlanítására. 
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A pályázati előírásoknak megfelelően felek„Tótkomlós és térsége állati hulladék-kezelési 
Önkormányzati Társulás” néven, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. 
évi CXXXV. törvény  9.§-a alapján 2005. június 17.napján, közös döntéshozó szerv 
(Társulási Tanács) létrehozásával működő, jogi személyiséggel nem rendelkező 
önkormányzati társulást hoztak létre. 
 

2) A pályázat sikeres volt. A Támogatási Szerződés azonosító adatai: KIOP-1.2.0-F.-2005-
12-0001/2. 
 

3) A nyertes pályázat eredményeként, felek az „Állati hulladék kezelése Tótkomlós” KIOP-
1.2.0-F.-2005-0001/2 azonosító számú projekt keretében állati melléktermék gyűjtő-
átrakó telepet hoztak létre, kialakították a szükséges épületeket, infrastruktúrát, 
beszerezték a feladat ellátásához szükséges tárgyi eszközöket. 
 

4) Figyelembe véve, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. tv. (Mötv.) a jogi személyiséggel nem rendelkező önkormányzati társulási 
formát nem ismeri el, Felek a társulási megállapodást 2013.07.01. napjától hatályon kívül 
helyezik és a továbbiakban a KIOP projekt megvalósítására vállalt kötelezettségeik 
teljesítése során a társulási megállapodás helyébe lépő, jelen Megállapodás szerint járnak 
el. 

5) Felek 2010.05.31.-én földhasználati megállapodást kötöttek, mely szerint Tótkomlós 
Város Önkormányzata 2039. augusztus 29. napjáig földhasználati jogot biztosít a jelen 
szerződésben megjelölt felek részére a tótkomlósi 069/34 hrsz-ú ingatlanra.  
 

6) Felek  rögzítik,  hogy  a projekt eredményeként a tótkomlósi 069/34 hrsz-ú ingatlanon 
található 069/34/A hrsz alatti „állati hulladékgyűjtő és tároló épület „a  069/34/B hrsz 
alatti „garázs” épület, valamint a  069/34/C hrsz alatti „porta és szociális épület” 
megjelölésű felépítmények, a  tótkomlósi  069/11  hrsz.  alatt  felvett   „dögtér”  megjelölésű 
ingatlan, a tótkomlósi 070/1 hrsz alatt felvett monitoring kutak valamint a jelen 
megállapodás 2.számú mellékletében felsorolt egyéb tárgyi eszközök felek osztatlan 
közös tulajdonát képezik.  

 
7) Felek rögzítik, hogy a Projekt beruházási szakasza lezárult. A Projekt fenntartási időszaka 

az utolsó Projekt előrehaladási jelentés elfogadásának napjától számított öt év, amely 
2013.10.06-án jár le. Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha az aláírt támogatási 
szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesült és ezen kötelezettségek 
megvalósulásának eredményeiről benyújtásra kerülő ún. nyomonkövetési jelentés a 
Közreműködő szervezet részéről, a projekt lezárását igazoló záró jegyzőkönyv pedig a 
támogató (irányító hatóság) és a Közreműködő Szervezet részéről jóváhagyásra került. 

 
8) Felek rögzítik, hogy egyhangú döntésükkel a Projekt keretében megvalósult osztatlan 

közös tulajdonukat képező állati hulladékgyűjtő és átmeneti tároló telep közszolgáltatási 
célú hasznosításáról, üzemeltetésbe adásáról és utógondozásáról - Tótkomlós Város 
Önkormányzatát, mint a Projekt Gesztor önkormányzatát és a tulajdonostársak 
képviselőjét megbízva - közösen gondoskodtak. Az erre vonatkozó, hatályos 
közszolgáltatás szerződést a tulajdonostársak képviseletében Tótkomlós Város 
Önkormányzata kötötte meg a Komlós Településszolgáltatási Kft.-vel. A közszolgáltatási 
szerződés 2013. október 31-én jár le. 
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9) Felek a fenti tényekre tekintettel, jelen Megállapodásban a projekt beruházási részével 

kapcsolatos finanszírozási feltételeket– mivel azok már a társulási megállapodás hatálya 
alatt megvalósultak,– jelen Megállapodásban nem részletezik. 
 

10) Felek jelen Megállapodást a jogszabályi előírások, így különösen a nem emberi 
fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi szabályok 
megállapításáról szóló 2002. október 3-i 1774/2002/EK Európai Parlament és Tanács 
rendelete, a hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV. törvény, a hulladéklerakással, valamint 
a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) 
KvVM rendelet, a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre 
vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM 
rendelet, a Nemzeti Környezetvédelmi Program és az Országos Hulladékgazdálkodási 
Terv szem előtt tartásával kötik meg, ezzel biztosítva mindazon gazdasági, pénzügyi és 
jogi előfeltételeket melyek a Projekt fenntartási időszaka alatti követelmények sikeres 
teljesítéséhez szükségesek. 

 
11) Felek ennek megfelelően, jelen Megállapodásban szabályozzák a fenti ingatlanokon 

fennálló tulajdonközösség döntéshozatali rendjét, illetve a közös vagyon működtetésével 
kapcsolatos egyes finanszírozási és üzemeltetési kérdéseket. 

 
12) Felek – figyelemmel a Ptk. XII. fejezetének rendelkezéseire - rögzítik, hogy az osztatlan 

közös tulajdonukban álló épületeket, ingatlanokat, tárgyi eszközöket (a továbbiakban: 
állati-hulladékkezelési rendszer) oly módon működtetik, hogy az állati hulladékgyűjtő és 
átmeneti tároló telep saját nevében történő, közszolgáltatási célú hasznosításával, annak 
üzemeltetésbe adásával a 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 12.§ (3) bek. alapján Tótkomlós 
Város Önkormányzatát, mint Gesztor önkormányzatot (a továbbiakban: Gesztor) bízták 
meg. A jelen Megállapodás aláírásának időpontjában hatályban lévő, e tárgyban létrejött 
közszolgáltatási szerződés megszűnését követő időszakra vonatkozóan a hasznosítás 
módjáról illetve az üzemeltető kiválasztásáról a jelen megállapodásban rögzítettek szerint, 
a tulajdonostársak képviselő-testületei által delegált tulajdonosi képviselőkből álló 
közgyűlés dönt.  

 
13) Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a területükön keletkező állati hulladék 

kezelésére (gyűjtésére és átmeneti tárolására) a közös tulajdonukat képező fenti 
ingatlanokon megvalósított állati-hulladékkezelési rendszert veszik igénybe. 

 
14) Felek rögzítik, hogy a közös tulajdonban álló, a 2. számú mellékletben felsorolt 

létesítmények, berendezések, járművek stb. felújításának és pótlásának a költségeit a 
tulajdoni hányaduk arányában viselik, amennyiben az elszámolt amortizáció a pótlási 
költségeket nem fedezi.  

 
15) Felek a közös tulajdon működtetése során kölcsönösen együttműködnek egymással, az 

érintett térség fejlődését szem előtt tartva, jelen megállapodásban lefektetett elveket 
betartják, a későbbiekben öncélúan nem akadályozzák az állati-hulladékkezelési rendszer 
működését. Készségüket és szándékukat is kifejezik, hogy a szükséges engedélyeztetési és 
hatósági eljárások eredményes lefolytatását támogatják és szakmailag elősegítik. 
Kötelezettséget vállalnak, hogy a saját hatáskörükben a saját területüket érintő joghatályos 
döntéseiket időben meghozzák, a végrehajtáshoz szükséges rendelkezéseket 
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haladéktalanul megteszik, a vállalt pénzügyi kötelezettségeiket határidőre teljesítik. Tagok 
tudomásul veszik, hogy az együttműködési kötelezettségükből eredő feladataik 
megszegése esetén az ebből eredő következményekért felelősséggel tartoznak és az 
esetleges károkért helytállni kötelesek. 

 
 

II. A GESZTOR FELADATAI ÉS HATÁSKÖRE  
 

1.) Tagok elfogadják, hogy a Projekt Gesztora és a tulajdonközösség képviselője 
Tótkomlós Város Önkormányzata, amely a Projekt üzemeltetésével kapcsolatos pénzügyi-
gazdasági feladatok lebonyolítását végzi.  

 
A Gesztor székhelye: Tótkomlós, Fő u.1. 

 
Tótkomlós Város Önkormányzata a gesztori feladatok ellátására jelen együttműködési 
megállapodás aláírásával egyidejűleg kötelezettséget vállal. 
 
A Gesztor tudomásul veszi, hogy valamennyi a Projekt működtetésével kapcsolatos, 
érdeminek minősíthető, valamint a Felek által megjelölt kérdésben a közgyűléssel vagy 
magukkal a tulajdonközösség tagjaival előzetesen egyeztetni és a megtett lépésekről 
utólag beszámolni köteles. Azon jognyilatkozatokat, amelyeknek következtében a 
tulajdonközösség tagjai kötelezetté válnak, a Gesztor csak a felek közötti előzetes 
egyeztetés alapján teheti meg.  
 
Felek tudomásul veszik, hogy az állati hulladékkezeléssel kapcsolatos feladataik 
megvalósításával kapcsolatban a Gesztor által a projekt megvalósítását támogató szerv 
irányában tett nyilatkozatok a tulajdonközösség tagjait jogosítják fel, illetve kötelezik.  
A támogató szervezetnek a tulajdonközösség tagjaival történő kapcsolattartása a 
gesztoron, illetve annak a támogatási szerződésben megjelölt projektmenedzserén 
keresztül történik.  
 

2.) A Gesztor minden olyan feladatot köteles ellátni, amely a projekt keretében megvalósult 
állati-hulladékkezelési rendszer működtetését szolgálja, így különösen: 
· ellátja a projekttel összefüggő teljes gazdasági és számviteli rendszer kezelését; 
· negyedévente írásbeli tájékoztatást ad a projektről a tulajdonostársak számára; 
· a projekthez igazodó feladatokhoz határidőket rendel; 
· előkészíti és koordinálja a tulajdonközösség tagjainak együttműködésével és 

szervezeti kérdésekkel összefüggő döntéseket; 
· összehangolja a tulajdonközösség tagjai ár-, foglalkoztatási-, üzemeltetési politikáját, 

irányítja a szükséges kapcsolódó adatszolgáltatást; 
· észrevétellel és kérdéssel élhet a tulajdonközösség tagjai, azok közigazgatási szervei, a 

térségi képviselők, a hatóságok, továbbá a szakmai munkában, kivitelezésben működő 
szervek, személyek felé; 

· elkészíti és előterjeszti a projekt éves teljes körű pénzügyi beszámolóját; 
· kötelezően tájékoztatást nyújt a támogatási szerződésben megjelölt szervek és 

személyek részére. 
 
3.) A tulajdonközösség tagjai tudomásul veszik, hogy a tulajdonközösség pénzügyi, gazdasági 

feladatait Tótkomlós Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala látja el. A 
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tulajdonközösség pénzeszközeit a Gesztor által nyitott és az önkormányzati számlától 
elkülönült alábbi bankszámlán kezeli: 10402142-49555648-48531270. 

 
4.) A Gesztornak biztosítania kell a KIOP szervezeti rendszerrel történő és a jogszabályokban 

előírt feladatok teljes körű elvégzését. Biztosítania kell továbbá az ellenőrzés teljes 
személyi, tárgyi feltételeit. Ennek érdekében a Gesztor - a közgyűlés előzetes 
felhatalmazása alapján - intézkedhet a működési feltételek bővítéséről, esetleges 
szűkítéséről. 

 
5.) A Gesztor megbízatása 2013.12.31. időtartamra szól.  
  
6.) A tulajdonközösség tagjai a projekt napi feladatainak ellátásával a Gesztor önkormányzat 

polgármesteri hivatalának elkülönült egységét bízzák meg, ún. projekt-irányító 
szervezetként (Project Implementation Unit), a továbbiakban PIU.   
A PIU feladatait alapvetően a tulajdonközösség alaptevékenységét meghatározó 
jogszabályi és pályázati előírások határozzák meg. 

 
A PIU feladata és hatásköre: 
- Tagok tájékoztatása; 
- koordinál, kapcsolatot tart és egyeztetéseket szervez a projektben érintett összes 

céggel, szakértővel, felügyeleti és engedélyezési hatóságokkal, minisztériumokkal, 
intézményekkel, az engedélyeztetésben, tervezésben, jóváhagyásban, 
tenderfolyamatokban, építésfelügyeletben és üzembe helyezési eljárásokban érintett 
felekkel; 

- havonta elkészíti a projekttel kapcsolatos költségkimutatásokat, összesítőket a 
Gesztor, valamint a tulajdonközösség tagjai számára; 

- a havi beszámolási kötelezettségen felül, amennyiben indokolt, köteles 
költségkimutatást határidőre készíteni; 

- részt vesz a közgyűlés ülésein, egyeztet az önkormányzatokkal; 
- végrehajtja a határozatokat; 
- jelentést készít a jogszabályi, adózási, gazdasági feltételek megvalósulásáról; 
- összegzi a tulajdonközösség és tagjai munkáját, észrevételeket tesz további 

szabályozásra; 
- ellátja a támogatási szerződés által delegált feladatokat; 
- a nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségek teljesítésének 

szervezése (PR tevékenység, pl. honlap működtetése, média megjelenés, 
tájékoztató/emléktáblák); 

- adatszolgáltatás; 
- a közbeszerzési eljárások előkészítése, közreműködés a lebonyolításában, javaslat a 

szerződéskötésre; 
- a projekt dokumentumainak begyűjtése, rendszerezése, megőrzése és archiválása; 
- a projekttel kapcsolatos konfliktusok és jogviták rendezésében aktív részvétel és 

segítségnyújtás. 
 

III. A TULAJDONKÖZÖSSÉGRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 
 

1.) Felek tudomással bírnak arról, hogy az általuk igénybe vett vissza nem térítendő 
támogatásból létrehozott vagyon kizárólag csak a foglalkoztatási, a szolgáltatási és 
egyéb kötelezettség átvállalásával és átruházásával, valamint az illetékes KIOP 
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irányító hatóság előzetes jóváhagyásával idegeníthető el, adható bérbe, használatba 
vagy terhelhető meg az ún. támogatási szerződésben meghatározott kötelezettségek 
lejártáig. A támogatásból létrehozott vagyonnak az irányító hatóság hozzájárulásával 
történő elidegenítése esetén, a bevételből a támogatás arányának megfelelő, de 
legalább a támogatással azonos összeget kell a tulajdonostársak, mint eladók részére 
történő teljesítést követő 5 munkanapon belül visszafizetni a támogatást nyújtó 
szervnek (irányító hatóságnak). 

 
2.) Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben indokolt, a közös tulajdonban álló 

ingatlanok és eszközök üzemeltetéséhez a Gesztor Önkormányzat részére a tulajdoni 
hányaduk szerinti aránynak megfelelő működési hozzájárulást fizetnek.  A működési 
hozzájárulás mértékét a közgyűlés évente előre, a tárgyévet megelőző év november 
30. napjáig határozza meg. Amennyiben a közös vagyon működési költségei 
előreláthatólag meghaladják a rendelkezésre álló összeget, a közgyűlés a működési 
hozzájárulás emelését határozhatja el a tag önkormányzatok képviselő-testületeinek 
jóváhagyása mellett. Az egyes tulajdonostársak működési hozzájárulásának pontos 
mértékét a Gesztor által összehívott közgyűlés külön határozatában rögzíti. A Felek a 
későbbiekben kötelesek a működési hozzájárulás összegét a Gesztor Önkormányzat 
polgármesterének felhívására 30 napon belül a felhívásban megjelölt bankszámlára 
átutalni. 

 
3.) A Gesztor Önkormányzat a tulajdonközösség bevételeit és kiadásait egy erre 

elkülönített számlán köteles nyilvántartani. A számláról részletes kimutatást köteles 
évente legalább egyszer, illetve a Felek kérelmére bármikor a Felek rendelkezésére 
bocsátani. 

 
IV. A TULAJDONKÖZÖSSÉG SZERVEZETE 

 
A Felek rögzítik, hogy a Projektet tulajdonostársi közösségként valósították meg és 
működtetik. 
 
A tulajdonközösség létrehozásának kelte: 2013. július 1. 
A tulajdonközösség NAV-nál bejelentett neve: Tótkomlós és térsége állati-hulladék kezelési 
Önkormányzati Tulajdonközösség  
A tulajdonközösség adószáma:26903271-1-04 
A tulajdonközösség NAV-nál bejelentett képviselője, annak képviseletében eljáró személy 
megnevezése és tisztsége: dr. Garay Rita polgármester 
 
Felek rögzítik, hogy jelen Megállapodás aláírásától kezdve a tulajdonközösség szervezeti 
rendszere az alábbiak szerinti: 
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1. A tulajdonközösség döntéshozó szerve: Közgyűlés 
2. Ellenőrző szerve:    Ellenőrző Bizottság 

 
 Közgyűlés 

 
A tulajdonközösség döntéshozó szerve a közgyűlés, amelyet a jelen megállapodást aláíró 
önkormányzatok képviselő-testületei által állandó tagként delegált tulajdonosi képviselők 
alkotják, akik a jelen megállapodásban meghatározott számú szavazattal rendelkeznek. 
 
Felek a tulajdonostárs önkormányzatokat az általuk delegált tulajdonosi képviselők útján 
megillető szavazatok számát a közgyűlésben az őket megillető tulajdoni hányad arányában 
állapítják meg. 
 
Az egyes önkormányzatokra jutó szavazatok számát a megállapodás 1. számú melléklete 
tartalmazza. 
 
A közgyűlés dönt a jelen megállapodásban meghatározott saját feladat- és hatáskörben. 
 
Közgyűlés kizárólagos feladat- és hatásköre: 

a) a közgyűlés elnökének, elnökhelyettesének a megválasztása, visszahívása, díjazásuk 
megállapítása, 

b) a működési hozzájárulás mértékének megállapítása, 
c) a feleket terhelő egyéb kötelezettség megállapítása, 
d) a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról döntés, szükség szerint szakértői 

vélemények figyelembe vételével, 
e) jelen megállapodás módosításának indítványozása, mely határozat hatálybalépéséhez a 

jelen megállapodást megkötő önkormányzatok mindegyikének jóváhagyó döntése 
szükségeltetik, 

f) a tulajdonközösség megszüntetésének indítványozása, mely határozat a 
tulajdonközösséget alkotó önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének 
döntésével lép hatályba, 

g) a tulajdonközösség éves költségvetésének, év végi beszámolójának elfogadása, 
h) döntés minden olyan jogügyletben, amely során a tulajdonközösség 1.000.000,-Ft-ot 

meghaladó mértékben vállalna kötelezettséget, 
i) a megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése, stratégiai célok 

meghatározása, 
j) a felek által megvalósított projekt szerinti célkitűzések megvalósulásának, azok 

időarányos állapotának elemzése és értékelése, 
k) a tulajdonostársak között felmerülő esetleges vitás kérdések megtárgyalása, esetleg 

állásfoglalás a kérdésben, illetve a végrehajtás során felmerülő problémák körében, 
l) az állati-hulladékkezelő rendszer üzemeltetőjének kiválasztása, az üzemeltetési 

(szolgáltatási) díj meghatározása, üzemeltető ellenőrzése, 
m) egyéb, a jelen megállapodásban meghatározott feladat ellátása. 

 
A közgyűlés működése 

 
A közgyűlés üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. 
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A közgyűlést össze kell hívni, ha a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben kell dönteni, 
ha azt bármely Fél a napirend egyidejű megjelölésével indítványozza, illetve ha azt az 
ellenőrzésre jogosult szerv vezetője kezdeményezi. 
 
A közgyűlés az első ülésén tagjai közül elnököt és elnökhelyettest választ.  
 
A közgyűlés üléseinek összehívása és a napirend kialakítása az Gesztor feladata, de a 
napirend összeállításában a közgyűlés bármely tagjának indítványtételi joga van. A közgyűlés 
ülését az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes hívja össze írásban, az ülés napját 
megelőzően legalább 15 nappal korábban. 
 
A közgyűlés határozatképes, ha ülésén a szavazatok több mint felével rendelkező képviselők 
személyesen vagy meghatalmazott útján jelen vannak.  
 
Határozatképtelenség esetén az eredeti időpontot követő 8 napon túli, de 30 napon belüli 
időpontra kell az újabb ülést összehívni. 
 
A közgyűlés ülésére bármely Fél indítványozhatja szakértő vagy egyéb személy meghívását. 
Ezen személyek az ülésen részt vehetnek, a napirendi pontokhoz hozzászólhatnak, de 
szavazati joggal nem rendelkeznek. 
 
A közgyűlés a határozatait nyílt szavazással, kézfeltartással hozza meg. 
 
A javaslat elfogadásához legalább annyi képviselő igen szavazata szükséges, amely 
meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét. 
 
Az a), b), f) g.) h.) és l.) pontokban foglalt esetekben a döntéshez minősített többség 
szükséges. A minősített többséghez legalább annyi képviselő igen szavazata szükséges, amely 
meghaladja a tulajdonközösség összes tagjának szavazatai felét.  
 
A közgyűlés határozatai a közgyűlésen magukat nem képviseltető, meg nem jelent Felekre is 
kötelező érvényűek. 
 
A közgyűlés üléséről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni. A jegyzőkönyv 
tartalmazza az ülésen résztvevő képviselők és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi 
pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét és a hozott határozatokat. 
A jegyzőkönyvre a képviselő-testületek üléséről szóló jegyzőkönyv szabályait kell alkalmazni 
azzal az eltéréssel, hogy a jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke és a közgyűlés által 
felhatalmazott két személy írja alá. 
 
A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül az elnök megküldi a tulajdonközösséget 
alkotó önkormányzatok polgármesteri hivatalai részére.  
 

Írásbeli szavazás 
 
A közgyűlés a határozatait – a közgyűlés ülései közötti időszakban - írásban is meghozhatja. 
A szavazás úgy történik, hogy a közgyűlés elnöke a határozati javaslatot írásban ajánlott, 
tértivevényes küldeményben vagy telefax illetve e-mail útján küldi meg a tulajdonközösség 
tagjainak azzal, hogy a határozat meghozatalához minden fél részére legalább 15 napot kell 
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biztosítani. A küldeményben meg kell jelölni a szavazat postára adásának utolsó határnapját.  
A határozati javaslatról valamennyi félnek értesülnie kell. A határozati javaslatot a fél „a 
határozati javaslatot támogatom” vagy „a határozati javaslatot nem támogatom” megjelöléssel 
ugyancsak írásban, az átvétel időpontját egyértelműen igazolható módon juttatja vissza az 
elnök részére. Amikor a szavazatok beérkeztek, az elnök összesíti, hogy megérkezett-e annyi 
szavazat, amivel a határozatképességet egy hagyományosan összehívott közgyűlésen meg 
lehet állapítani. Amennyiben igen, a döntés meghozatala szempontjából azt kell vizsgálni, 
hogy az így beérkezett szavazatok közül hány százalék támogatja és hány százalék nem 
támogatja a határozati javaslatot. Amennyiben a határozatképességhez elegendő, a szavazatok 
legalább felét kitevő tagok szavazata beérkezett, és támogatja a határozatot, akkor az egyszerű 
szótöbbséggel meghozandó kérdésben a határozat meghozottnak tekinthető.  
A minősített többséget igénylő kérdésekben - határozatképességhez szükséges 
szavazatmennyiség beérkezése esetében - a tulajdonközösséget alkotó felek szavazatainak 
több mint felét kitevő támogató szavazat esetén tekinthető a határozat elfogadottnak. 
A szavazatokat az elnök a határidőben beérkezett utolsó szavazat beérkezését követő 15 
napon belül összesíti és a szavazás eredményéről a feleket haladéktalanul értesíti.  
 
A közgyűlésbe delegált tulajdonosi képviselők képviselő-testületüknek félévente legalább 
egyszer beszámolnak a Társulás működéséről, szakmai tevékenységéről. 
 

A közgyűlés elnöke 
 
A közgyűlés a tulajdonközösséget alkotó önkormányzatok tulajdonosi képviselői közül első 
ülésén elnököt és elnökhelyettest választ. 
Felek megállapodnak abban, hogy a Projekt fenntartási időszakának végéig, a közgyűlés 
elnökévé a Gesztor Önkormányzat képviselő-testület által delegált tulajdonosi képviselő 
megválasztására adnak felhatalmazást az általuk delegált tulajdonosi képviselőnek. 
 
A közgyűlés elnökének feladata és hatásköre: 

a) képviseli a tulajdonközösséget harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más 
hatóságok előtt, 

b) irányítja a tulajdonközösség gazdálkodását; 
c) összehívja a közgyűlés üléseit, összeállítja az ülések napirendjét, 
d) gondoskodik a tulajdonközösség éves beszámolójának az elkészítéséről, 
e) ellátja a tulajdonközösség adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat, 
f) évente legalább egy alkalommal jelentést készít a közgyűlés részére a 

tulajdonközösség működéséről, feladatainak ellátásáról, megvalósulásáról, 
g) ellátja mindazon feladatokat, melyet a jelen együttműködési megállapodás, illetve a 

közgyűlés számára előír, 
h) előterjesztést készít a felek működési hozzájárulásának összegéről; 
i) bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a Felek, illetve képviselőik, a 

hatóságok, közreműködő szervek, személyek felé, beszámoltathatja a 
tulajdonközösségben érintett bármely érdekeltet 

 
A közgyűlés elnöke a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségének 
megszegésével okozott kárért az irányadó jogszabályok szerint felel. 
 
Az elnök a tulajdonközösség bevételeivel a tulajdonközösséget alkotó települési 
önkormányzatok, valamint a közgyűlés ellenőrzése mellett, önállóan a közgyűlés hatáskörét 
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nem sértve, a törvényi rendelkezéseknek megfelelően gazdálkodik; a működéssel járó 
költségeket a befizetett tagi (működési) hozzájárulás fedezi. 
 
Az elnöki megbízatás megszűnik: 
- az őt delegáló tulajdonostárs képviselő-testülete általi visszahívásával, 
- a közgyűlés által történő visszahívással, 
- lemondással, 
- elhalálozással. 

 
Lemondás esetén az elnök köteles az új elnök személyének megválasztásáig a megbízatásával 
járó feladatokat ellátni és a lemondásától számított 15 napon belül a közgyűlés ülését 
összehívni az új elnök megválasztásának céljából. Az elnök lemondásával az elnökhelyettesi 
megbízatás nem szűnik meg. 
 
A közgyűlés elnökhelyettesének megválasztására és megbízatásának időtartamára az elnökre 
vonatkozó rendelkezések irányadók. A Társulás elnökhelyettese az elnök munkáját segíti, 
illetve akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti. 

 
Ellenőrző Bizottság 

 
A tulajdonközösség működésének célszerűségi, gazdasági szempontból való ellenőrzését az 
Ellenőrző Bizottság, mint felügyeleti szerv látja el. Az Ellenőrző Bizottság 3 tagból áll.  
 
Az Ellenőrző-bizottság tagjainak delegálására ………………………… települési 
önkormányzatok képviselő-testülete jogosult, ideértve a delegált tag visszahívására és új tag 
állítására való jogosultságukat is.  
 
A közgyűlés tagja egyidejűleg nem delegálható az Ellenőrző Bizottságba is. 
 
Az Ellenőrző Bizottság: 

a) köteles megvizsgálni a tulajdonközösség költségvetését, év végi beszámolóját, 
vagyonkimutatását, valamint a közgyűlésen napirendre kerülő valamennyi 
üzletpolitikai jelentést az adatok valódisága és a jogszabályoknak való megfelelés 
szempontjából, és erről előterjesztést készíteni a közgyűlés számára; 

b) jogosult a tulajdonközösség nyilvántartásaiba betekinteni 
c) vizsgálódásainak eredményeiről évente köteles beszámolót előterjeszteni mind a 

közgyűlés, mind a tulajdonközösség számára. 
 
Az Ellenőrző Bizottság évente legalább egyszer illetve szükség szerint ülést tart. Az első 
ülésen tagjai sorából elnököt választ.  
 
Az Ellenőrző Bizottságban minden tagnak egy szavazata van, a döntéseit egyszerű 
szótöbbséggel hozza. Részletes ügyrendjét maga állapítja meg.   
 
Amennyiben az Ellenőrző Bizottság munkája során megállapítja, vagy egyébként tudomást 
szerez arról, hogy a tulajdonközösség tevékenysége vagy mulasztása jogszabályba, jelen 
együttműködési megállapodásba ütközik, vagy egyébként sérti a tulajdonközösség tagjainak 
érdekeit, köteles haladéktalanul a közgyűlésülésének összehívását kezdeményezni, illetve 
javaslatot tehet az ülés napirendjére vonatkozóan. 
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Az Ellenőrző Bizottság tagjai a közgyűlés ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek.  
 
A tulajdonközösség tagjai indítványozhatják célirányos ellenőrzés lefolytatását, mely 
ellenőrzés eredményéről az Ellenőrző Bizottság köteles tájékoztatást nyújtani valamennyi 
érintett önkormányzat számára. 

 
V. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI  MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA 

 
A jelen megállapodást felek 2013. december 31. napjáig terjedő  időtartamra kötik meg. 
 

VI. ÜZEMELTETÉS 
 

Felek megállapodnak, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a projekt keretében 
megvalósított állati-hulladékkezelési rendszer üzemeltetését a jelen Megállapodás aláírásakor 
hatályban lévő közszolgáltatási szerződés megszűnését követő időszakra vonatkozóan a 
közgyűlés által kiválasztott, kijelölt szolgáltatóval valósítják meg azzal, hogy a 
közszolgáltatási szerződés megkötésére a Gesztort hatalmazzák fel, aki a szerződést saját 
nevében köti meg a közszolgáltatóval.   
 
Felek jelen megállapodás aláírásával alapelvként rögzítik, hogy a rendszert kizárólag 
önköltségi alapon kívánják működtetni, nyereségre alapvetően nem törekszenek, illetve a 
keletkező nyereséget a rendszer működtetésére fordítják, az a tagok között felosztásra nem 
kerül, annyival csökkentve a tulajdonostársak által fizetendő működtetési költséget. Az 
üzemeltetési költséget Felek a saját költségvetésükben kötelesek biztosítani. 
 
A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a tulajdonközösséget alkotó önkormányzatok 
települései közigazgatási területéről beszállított állati hulladék mennyiségének arányában, az 
állati hulladékkezelő rendszer üzemeltetési,- továbbá az állagmegóvás körébe tartozó  
költségeinek rájuk eső részét Tótkomlós Város Önkormányzata részére  a jövőre nézve a 
közgyűlés által elfogadott ütemezés szerinti elszámolás alapján, saját költségvetésük terhére 
folyamatosan biztosítják. A tulajdonostársak kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogy az 
állati-hulladéklerakó létesítésére és üzemeltetésére irányuló projekt keretében megvalósuló, 
osztatlan közös tulajdonukat képező tótkomlósi 069/34, 069/11 és 069/32 hrsz-ú külterületi 
földterületeken létesített állati-hulladék gyűjtő és átrakó telepet helyi rendeletükben a 
település közigazgatási határain belüli ingatlanokon keletkezett állati hulladékok 
begyűjtőhelyeként kijelölik.  
 
 

VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 

Felek kijelentik, hogy a Strukturális Alapok által nyújtott támogatásokra vonatkozóan a 
tagállamok által teendő, a tájékoztatásra és a nyilvánosságra vonatkozó intézkedésekről szóló 
1159/2000/EK rendelet előírásait ismerik és betartják.  
 
Felek rendszeres és folyamatos tájékoztatást nyújtanak településeik polgárai számára - akár 
közvetlenül, továbbá akár saját szervezeteik útján, illetve civil szervezetek bevonásával - a 
vonatkozó jogszabály által meghatározott, továbbá olyan formában, amely alkalmas arra, 
hogy a tájékoztatás eljusson valamennyi érintetthez.  
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A közgyűléselnökének és a Gesztornak folyamatosan törekednie kell az országos és a térségi 
hatósági, valamint civil szervezetek tájékoztatása során a beruházás elfogadottsága és így 
működésének biztonságára is. 
 
Felek tudomásul veszik, hogy a projekt megvalósítása során az Irányító Hatóság, a 
Közreműködő Szervezet és a külön jogszabályban meghatározott szervek, így különösen a 
Magyar Államkincstár, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Állami Számvevőszék, a 
Pénzügyminisztérium kifizető hatósága, az Európai Unió Bizottsága, az Európai Korrupció 
Ellenes Hivatal és az Európai Számvevőszék jogosult a rendszer megvalósításához igénybe 
vett támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzésére. Felek kötelezettséget 
vállalnak, hogy az ellenőrzés feltételeit biztosítják, a szükséges adatokat, információkat 
határidőben átadják. 
 

VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
Felek jelen megállapodást magukra és jogutódaikra nézve is kötelezőnek ismerik el. 
 
Tagok rögzítik, hogy amennyiben jelen megállapodás valamely rendelkezése jogszabály vagy 
egyéb, a feleken kívülálló ok miatt objektíve nem alkalmazható, a többi - fentiekkel nem 
érintett - része teljes hatályában fennmarad. 
 
Jelen megállapodást Felek csak egyhangúlag módosíthatják a képviselő testületeik által 
meghozott határozat útján.  
A módosításra a közgyűlés tesz javaslatot, a Felek a közgyűlés képviselői által élhetnek 
javaslattételi jogukkal.  
 
A megállapodás, illetve az abban foglalt jogszabályok által nem szabályozott kérdésekben a 
Ptk. szabályai az irányadók. 
 
Jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 
1. sz. melléklet: tulajdonostársak által képviselt szavazatok száma (tulajdoni hányadok)  
2. sz. melléklet: közös tulajdonban álló vagyontárgyak 
3. sz. melléklet: képviselő-testületi határozatok 
4. sz. melléket: tisztségviselői elfogadó nyilatkozatok 
 
Felek a jelen együttműködési megállapodást az aláírás előtt részletesen átolvasták, közösen 
értelmezték és az abban foglaltakat megértették. 
 
 
Kelt :………………………….., 2013…………………….. 
 
A fentiek szerint ezen megállapodást Tagok 27 (huszonhét) eredeti példányban jóváhagyólag 
aláírták. 
 
………………………………………… 
Almáskamarás Község Önkormányzata 
 
………………………………………… 
Ambrózfalva Község Önkormányzata 
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………………………………………… 
Battonya Város Önkormányzata 
 
………………………………………… 
Békéssámson Község Önkormányzata 
 
…………………………………………. 
Csanádalberti Község Önkormányzata  
 
………………………………………… . 
Csanádapáca Község Önkormányzata 
 
………………………………………….. 
Csorvás Város Önkormányzata 
 
…………………………………………….. 
Dombegyház Nagyközség Önkormányzata 
 
…………………………………………… 
Dombiratos Község Önkormányzata 
 
…………………………………………….. 
Eperjes Község Önkormányzata 
 
……………………………………………. 
Gádoros Nagyközség Önkormányzata 
 
……………………………………………… 
Gerendás Község Önkormányzata 
 
……………………………………………… 
Kardoskút Község Önkormányzata 
 
……………………………………………… 
Kevermes Község Önkormányzata 
 
…………………………………………… 
Kisdombegyház Község Önkormányzata 
 
……………………………………………… 
Kunágota Község Önkormányzata 
 
……………………………………………… 
Medgyesegyháza Város Önkormányzata 
 
………………………………………………. 
Mezőhegyes Város Önkormányzata 
 
……………………………………………… 
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Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 
 
…………………………………………….. 
Nagyér község Önkormányzata 
……………………………………………… 
Nagykamarás Község Önkormányzata 
 
……………………………………………… 
Orosháza Város Önkormányzata 
 
……………………………………………… 
Tótkomlós Város Önkormányzata 
 
………………………………………….. 
Végegyháza Község Önkormányzata 

” 
 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 
aláírására. 
A Képviselő-testület Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviseletére a 
tulajdonközösség közgyűlésébe Ruck Márton polgármestert delegálja.  
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: A Gesztor értesítésére: haladéktalanul, illetve az együttműködési megállapodás 
aláírására: 2013. október 31. 
  
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: 

 
174/2013. (X.08.) Kt. határozat 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tótkomlós és térsége 
állati hulladékkezelési önkormányzati tulajdonközösség (a továbbiakban: tulajdonközösség) 
tagja egyetért azzal, hogy a tulajdonközösség által Tótkomlóson létesített állati hulladékgyűjtő 
és átmeneti tároló telep üzemeltetésével a tulajdonközösség 2013. november 01. napjától 
2013. december 31. napjáig terjedő időtartamra a Komlós Településszolgáltatási Korlátolt 
Felelősségű Társaságot bízza meg a 2013. október 31. napjáig hatályos közszolgáltatási 
szerződésben rögzített feltételekkel.  
 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a tulajdonközösség felhatalmazza Tótkomlós város 
polgármesterét az új közszolgáltatási szerződés aláírására. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: A Gesztor értesítésére: haladéktalanul 
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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: 

 
175/2013. (X.08.) Kt. határozat 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tótkomlós és térsége 
állati hulladékkezelési önkormányzati tulajdonközösség (a továbbiakban: tulajdonközösség) 
tagja úgy határoz, hogy 2014. január 01. napjától a település területén keletkező állati 
hulladék kezelésére (gyűjtés és átmeneti tárolás) nem kívánja igénybe venni a 
tulajdonközösség által létesített állati hulladékgyűjtő és átmeneti tároló telepet és rendszert. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: A Gesztor értesítésére: haladéktalanul 
 
 
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: 

 
176/2013. (X.08.) Kt. határozat 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tótkomlós és térsége 
állati hulladékkezelési önkormányzati tulajdonközösség (a továbbiakban: tulajdonközösség) 
tagja úgy határoz, hogy 2014. január 01. napjától a tulajdonközösségben fennálló tulajdoni 
részéről nem kíván lemondani, azonban hozzájárul a vagyonrész bérlet vagy más módos 
történő hasznosításához, üzemeltetéséhez. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: A Gesztor értesítésére: haladéktalanul 
 
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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177/2013. (X.08.) Kt. határozat 
 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tótkomlós és térsége 
állati hulladékkezelési önkormányzati tulajdonközösség (a továbbiakban: tulajdonközösség) 
tagja  
 

A) egyetért azzal, hogy a tulajdonközösség közgyűlése felhatalmazza Tótkomlós Város 
Önkormányzatát, mint Gesztort, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény szerint a Tótkomlóson létesített állati hulladékgyűjtő és átmeneti tároló telep 
és rendszer 2014. január 01-től történő üzemeltetésére: 

 
a) nyílt közbeszerzési eljárást folytasson le. 

VAGY: 
b) hirdetmény nélküli tárgyalásos (meghívásos) eljárást folytasson le.  

 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: A Gesztor értesítésére: haladéktalanul 

 
 

12. napirendi pont 
 
 

Csatlakozás az orvosi ügyeleti ellátáshoz 
 
 
Ruck Márton polgármester: Átadom a szót a pénzügyi bizottság elnökének, ismertesse a 
napirendet. 
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Az orvosi ügyeletet  a Sani-Med 
Kft. üzemelteti kunágotai központtal. Szeretne Mezőhegyes is csatlakozni, azonban szükséges, 
hogy minden település támogassa a csatlakozási szándékát.   
 
Sütő Mária Márta képviselő: Szélesebb körben is tájékoztatni kellene a lakosságot. Arra 
lehet gondolni, ha egy nagyváros csatlakozik, akkor a többi településnek csökkenhet az 
ellátottsága.  
 
Ruck Márton polgármester: Vannak feltételek, amelyeknek teljesülniük kell. Mezőhegyes 
csatlakozása nem eredményezheti azt, hogy a lakosok nem kapják meg a megfelelő ellátást. 
Erről biztosítottak, kapacitással is győzni fogják. Hozzám az utóbbi hónapokban panasz az 
ügyelettel kapcsolatban nem érkezett.  
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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178/2013. (X.08.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy 
Mezőhegyes város a Kunágota, Rákóczi u. 10. szám alatti telephelyhez csatlakozva a Sani-
Med Trans Kft. egészségügyi szolgáltatóval lássa el az önkormányzat kötelező alapfeladatát 
az orvosi ügyeleti ellátást.  
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges okiratokat aláírja a jogügylet lebonyolítása 
érdekében. 
 
Határidő: értelem szerint: 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
 

 
13. napirendi pont 

 
Medgyesegyháza 0122/54 hrsz.-ú ingatlan bérbeadása 
 
Ruck Márton polgármester: Átadom a szót a pénzügyi bizottság elnökének, ismertesse a 
napirendet. 
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 2012. szeptemberben arról 
döntöttünk, hogy 022/54-es hrsz-ú ingatlanból 2, 8 Ha bérbe adunk a majdani biogáz üzem 
megvalósítása  céljából.  Ez  a  bérleti  jogviszony  lejárt,  a  bérlő kérte,  hogy  6  hónappal  
hosszabbítsuk meg a fennálló feltételekkel, mivel a pályázata még folyamatban van.  
 
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: 

 
179/2013. (X.08.) Kt. határozat 

 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező 0122/54 hrsz.-
ú szántó megnevezésű, 2 ha 8820 m2 (100,29 AK) területű ingatlanát  bérbe adja a Medgyes 
Energia Kft. (Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.) részére a beruházási cél megvalósítása 
érdekében.  
2013. október 1-től 2014. március 31 napjáig. 75. 218,- Ft bérleti díj ellenében.  
A bérleti díj egy összegben 2013. december 31. napjáig esedékes.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
  Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
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14. napirendi pont 
 
Szociális célú tűzifavásárlás 
 
Ruck Márton polgármester: Az ülés előtt 1-2 órával kaptuk meg az értesítést a szociális 
célú tűzifa vásárlásának lehetőségéről. Nagyon kevés információm van. Megkérem jegyző 
asszonyt, hogy ismertesse miről van szó és milyen döntést kell meghoznia a testületnek.  
 
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Október 4-én a Belügyminisztérium meghozta a 
rendeletét a szociális célú tűzifa támogatás igénybejelentésére vonatkozóan. Eltérő az előző 
évekhez. Az 5 000 fő lakos alatti települések igényelhetik. Kétfajta támogatást állapítanak 
meg, attól függően, hogy mit választ a testület. A kemény lombos fafajtát, vagy lágy lombos 
fafajtát. Az egyikhez 13 000 Ft-ot erdei köbméterenként plusz Áfa, a másikhoz 7 300 Ft-ot 
erdei köbméterenként plusz Áfa támogatást biztosít. Ha kemény tűzifát választja a testület 
1 000 Ft+ÁFA önerőt kell biztosítani, ha lágyat, akkor 7 00 Ft+ÁFA önerőt. Annak arányában 
lehet igényt benyújtani, hogy hányan részesülnek lakásfenntartási támogatásban a településen 
átlagosan január és március hónapban. Ez nálunk 233. Annyiszor 2 m3-t lehet igényelni a 
keménylombos fafajtából, és annyiszor 3 m3-t a lágylombú fafajtából.   
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Úgy gondolom, hogy a száraz 
nyárfa lehet jó.  
 
Ruck Márton polgármester: Nem tudjuk milyet kapunk. A nedves nyárfával nem biztos, 
hogy tudnak kezdeni valamit. Én a keményfát választanám, az biztos.  
 
Farkas Gyula képviselő: Szerintem is a keményfát kellene választani.  
 
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Jelenleg a 2013-as költségvetésbe építjük be, ha 
áthúzódik, átmegy az átmeneti költségvetésbe. A kiszállítás is önkormányzati költség. A helyi 
szociális rendeletünket is módosítani kell, mivel változik a jogosultság feltétele.  
 
Ruck Márton polgármester: A kihordáshoz meg van a kapacitásunk.   
 
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Ismerteti a határozati javaslat szövegét.  
 
Forgó Pál alpolgármester: Azt szeretném kérdezni, hogy körülbelül mikorra várható, hogy a 
lakosság hozzájusson ehhez a tűzifához?  
 
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Valószínűleg a jövő év elejére át fog húzódni.  Az 
biztos, hogy 2014. február 15-ig lehet felhasználni.  
 
Ruck Márton polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.   
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
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180/2013. (X.08.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási igényt kíván 
benyújtani a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatásáról szóló 57/2013. (X.04.) BM rendelet 1.§. (1) bekezdése alapján, 466 erdei 
köbméter mennyiségű kemény lombos tűzifa vásárláshoz.  
A Képviselő-testület a szociális célú tűzifa vásárlásához a 2013. évi költségvetési tartalék-
keret terhére 591.820,-Ft önerőt biztosít a rendelet szerinti kiegészítő támogatáshoz és vállalja 
szállítási költségeket maximum 2.071.370.- Ft összegig. 
 
A Képviselő-testület a tűzifa szállítását, a rászorulókhoz történő eljuttatását vállalja.   
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, szállítási szerződés 
megkötésére 
Felkéri a jegyzőt a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások 
szabályozásáról szóló helyi rendelet aktualizálására és testületi ülés elé terjesztésére a 
támogatás elbírálása érdekében 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Ruck Márton polgármester 

  Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
  Krucsai Mariann pü. vezető  

 
IV. Egyebek 

 
Ruck Márton polgármester: Megkérdezném a testület tagjait, hogy van-e bejelenteni 
valójuk?  
 
Nagy Attila képviselő: A korábban az önkormányzattal szemben indított, majd Schéner 
Mihály Általános Iskolával folytatott munkaügyi perben jogerős bírósági döntés született. A 
másodfokú bíróság jogerős ítéletében hatályon kívül helyezte az elsőfokú bíróság ítéletét. 
Helybenhagyta a fegyelmi határozatot és 120 000 Ft perköltség megfizetésére kötelezett.  
 
Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester az ülést 16:45 
órakor lezárta. 
 

 
Kmf. 

 
 

 
Ruck Márton                  Dr. Horváthné dr. Barta Edit  
polgármester                        jegyző 
 
 
 
 

 
 Simonka Jánosné  

               jegyzőkönyvvezető 
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