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Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 
 
19/2013. 
 

Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-
én 15.00 órakor kezdődött ülésén. 
 
A testületi ülés helye: Művelődési Ház emeleti klubterme 
 
Jelen vannak: Ruck Márton polgármester, Forgó Pál alpolgármester, Nagy Attila, Király 
Gyöngyi, Sütő Mária Márta, Kraller József, Farkas Gyula képviselők, Horváth László 
Medgyesegyházi KÉSZ Kft. ügyvezetője 
 
Tanácskozási joggal részt vesz: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző, Mészárosné Hrubák 
Mária Gondozási Központ intézményvezetője, Horváth László Medgyesegyházi 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. 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 

 
2. Elsősegélynyújtó hely működéséről 

Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

 
II. Beszámolók 

 
 

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



2 
 
 

 
III. Fő napirendek 

 
1.  058/2 hrsz. ingatlan értékesítése 
       Előadó: Ruck Márton polgármester 

 
2. 060 hrsz. ingatlan értékesítése 

                 Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

3. Általános iskolák felvételi körzetének véleményezése 
Előadó: Ruck Márton polgármester 

 
4. A Medgyesegyházi Kész Kft. 2014. évi üzleti terv koncepciója 

Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

5. A Medgyesegyházi KÉSZ Kft. kiegészítő támogatásának finanszírozása 
Előadó: Ruck Márton polgármester 

 
6. Víziközmű vagyon átháramoltatása 

Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

7. A Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. működési támogatása 
      Előadó: Ruck Márton polgármester 
 
8. Hozzájárulás Nadabán János Felügyelő Bizottsági tagságához 

Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

9. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
Előadó: Ruck Márton polgármester 

 
10. Díjtétel rendeletek módosítása 

Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

11. Szociális rendelet módosítása 
Előadó: Ruck Márton polgármester 

 
12. Fenntarthatósági Terv és Program elfogadása 

Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

13. Helyi adórendelet elfogadása 
Előadó: Ruck Márton polgármester 

 
14. Gondozási Központ intézményvezetői bér meghatározása 

Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

15. Gondozási Központ Szakmai Programjának módosítása 
Előadó: Ruck Márton polgármester 
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16. Gondozási Központ  kiegészítő finanszírozása 
Előadó: Ruck Márton polgármester 

 
 

IV. Egyebek 
 

 
Tájékoztatók 
 
 

1. napirendi pont 
 
A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről  
 
Ruck Márton polgármester: A tegnapi napon a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, a 
tájékoztatót, kérésükre szóban pár pontot ismertetnék.  
Az önkormányzat számára lehetőség nyílt november 1-től téli átmeneti közfoglalkoztatásra. A 
START munkaprogram december 31-el lejár, a jövő évben pedig május 1-től fog csak indulni. 
Ebben a négy hónapban is szükségük van az embereknek kereseti lehetőségre, valamint sok 
olyan feladat van, amelyet csak a közfoglalkoztatással tudunk elláttatni. November elejétől 24 
ember foglalkoztatására nyílt lehetőség, 6 hónapig lesznek foglalkoztatva úgy, hogy az első és 
utolsó hónapban dolgozni fognak, elsősorban a közterületek rendbetételét végzik, és négy 
hónapon keresztül képzésen fognak részt venni. A képzés helyszíne a volt Pártház épületének 
nagyterme. Ehhez a nagyterem felújítása szükséges. A téli átmeneti foglalkoztatásban 54 főt 
tudunk majd foglalkoztatni.  
Október 21-én a parlamentben V. Németh Zsolt államtitkár úrral, valamint Simonka György 
országgyűlési képviselő úrral találkoztam. A LEADER program keretében lehetőség van 
települések számára kamerarendszer kiépítésére. Már valósítottunk meg, ezt szeretnénk 
tovább folytatni. Eszközbeszerzésnek gondoltuk, így készítettük el a pályázatokat, azonban az 
MVH kiadott egy állásfoglalást, hogy a kamerák kiépítése építési beruházásnak számít. Ez 
alapján minden pályázatot el kellett volna utasítani. Az álláspontunkat eljuttattuk az 
államtitkár úrhoz, kértünk egy személyes találkozót, mivel ezt nem találtuk jogos döntésnek. 
Így most ott tartunk, hogy lassan kiküldésre kerülnek a támogatói okiratok.  
A településen október 22-én ünnepeltük meg az 1956-os forradalom évfordulóját. Itt a 
Művelődési Házban az általános iskolások adtak műsort, mely nagyon színvonalas volt. Ez 
után a hivatal falán koszorúzás történt. Ez úton szeretném megköszönni az iskolának a 
felkészítő pedagógusoknak és a gyerekeknek.  
Október 28-án rendkívüli testületi ülést tartottunk, mivel az október 29-i Gyulai Közüzemi 
Kft. társasági ülésén részt kellett vennünk. A társasági ülésre testületi döntések voltak 
szükségesek, melyhez testületi felhatalmazás kellett. Az ülésen Forgó Pál alpolgármester 
képviselte az önkormányzatot. A legfontosabb téma a jövőbeni üzemeltetési szerződéssel 
kapcsolatos döntés volt. A testületünk határozatlan időre kívánta megkötni a szerződést úgy, 
hogy 15 éven belül rendes felmondással egyik fél se mondhassa fel. Ezt el is fogadták a 
társulási ülésen. A víziközmű további üzemeltetéséről néhány gondolatot szeretnék mondani. 
A továbbiakban törvényi szabályozás miatt a Medvíz Kft. nem fogja tudni tovább üzemeltetni 
a mi rendszerünket úgy, ahogyan azt eddig tette. Ezért kellett csatlakoznunk a Gyulai 
Közüzemi Kft-hez. Ő fog szolgáltatni, a Medvíz Kft. alvállalkozóként fog részt venni ebben a 
tevékenységben.  
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Október 30-án Budapesten az NFÜ munkatársaival volt egyeztető megbeszélés az UNIÓS 
forrásokkal kapcsolatban. Nyitottak forrásokat telephelyfejlesztésre. Nem mezőgazdasági 
vállalkozók részére lett meghirdetve. További nehézség a pályázaton való részvételnél, hogy 
kötik az előző évi eredményhez, feltétele a foglalkoztatás, a jövőben mennyi munkahelyet 
teremt a vállalkozással. Próbáltam megkeresni ezeket a vállalkozásokat. Ha van elképzelésük, 
tudjanak elindulni ebben a pályázati konstrukcióban.  
November 4-én az NFÜ-nél jártam. Egy megbeszélésre hívták össze több település 
polgármesterét. A téma a szennyvízberuházás volt. Jelenleg a közbeszerzések folynak. Azért 
hívtak meg bennünket, hogy a projektek hogyan állnak, hogyan tervezzük a tovább 
bonyolítást. 2015. júniusig a projekteket be kell fejezni, mert ha addig nem lesz elszámolva, 
nem lesz megvalósítható. Azt az ígéretet kaptam, hogy az NFÜ igyekszik a minőségbiztosítást 
kiadni.  
November  13-án  kistérségi  ülésén  vettem  részt,  ahol  elfogadásra  került  a  ¾-es  éves  
beszámoló, valamint a 2014. évi költségvetési koncepció. 2014. évtől Mezőhegyes nem fog a 
kistérséghez tartozni. Rossz döntést hoztak, mivel 2014-20 között térségi források lesznek. 
Szó volt a hátralékokról. Mivel itt van a munkaszervezet. A települések jó része komoly 
összeggel tartozik. Tagsági díjakkal, pályázati díjakkal, valamint belső ellenőrzési díjakkal. 
Ez komoly nehézségeket okoz a működésben.   
November 13-án az Energia Központban folytattam tárgyalást az energetikai pályázattal 
kapcsolatban. Az épületenergetikai pályázat kapcsán 157 millió forintot nyertünk 6 intézmény 
felújítására. 3 intézménybe terveztünk napelemes rendszer felépítését. Korábban jött egy 
értesítés, hogy megnyertük, majd felülvizsgálták a pályázatokat. Múlt héten megkaptuk a 
végleges értesítést, hamarosan megkötjük a támogatási szerződéseket.  
Többen érdeklődtek, hogy lesz-e idén tűzifa támogatás. Igényeltünk 433 erdei m3-t, ebből 172 
erdei m3-t kaptunk. Ezzel jó pár családnak fogunk tudni segíteni.  
Az előző helyi újságban az önkormányzat honlapján közzé tettünk egy hirdetést, hogy 
Medgyesegyházáról régi fotókat gyűjtünk. Ezeket szeretnénk összegyűjteni. Itt a Művelődési 
Házban a kollégák digitalizálják.  
2014-20 között indulnak az újabb UNIÓS források, fejlesztések. A kollégákkal, a Megyei 
Önkormányzattal folyamatos egyeztetések vannak, a fejlesztési tervek összeállítása miatt.  
Közelednek az ünnepek, az előző évekhez hasonlóan adventi ünnepi sorozatot szervezünk.  
A testületi ülések élő közvetítése hamarosan elindul. A mai próba üzemmód. Ezt a közvetítést 
csak Medgyesegyházán láthatják. Ehhez egy új csatornát kellett létrehoznunk, mely a 112, 25 
MHz-en fogható. Úgy tervezzük, hogy itt elindítjuk a helyi hirdetéseket is.  
Tájékoztatómat a pénzügyi bizottság megtárgyalta, megadom a szót a pénzügyi bizottság 
elnökének.  
 
Kraller József Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Nem kívánok kiegészítést tenni.  
 
Ruck Márton polgármester: Mivel több kérdés hozzászólás nem volt, Ruck Márton 
polgármester a napirendet lezárta.   
 

2. napirendi pont 
 
Elsősegélynyújtó hely működéséről 
 
Ruck Márton polgármester: Megkértem a Dél-kelet Magyarországi Különleges 
Mentőszolgálat egyesület elnökét, hogy készítsen egy tájékoztatót az Elsősegélynyújtó hely 
egy éves működéséről. Ezt a tájékoztatót is tárgyalta a pénzügyi bizottság, megadom a szót az 
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elnök úrnak.  
 

Kraller József Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A tájékoztató az elmúlt egy évről 
szól. Az Elsősegélynyújtó hely csak Medgyesegyházán működik, mentőtisztek látják el a 
feladatot. A beszámolóból kiderül, hogy ebben az egy évben 1268 esetben került sor 
sürgősségi betegellátásra, 27 esetben hajtottak végre újraélesztést, melyből 19 sikeres volt. A 
beszámoló utolsó részében kitérnek arra, hogy a lakosság megelégedését bírja, és nem érte 
kritika. Ez nem nyert visszaigazolást. Én is hallottam kritikákat a működéssel kapcsolatban. 
Ha konkrétumok lesznek, jelezzük az egyesület felé.  
 
Ruck Márton polgármester: A tegnapi bizottsági ülésen arról beszéltünk, hogy fontos lenne, 
hogy a panaszok eljussanak hozzánk.  Konkrétumok kellenek, nem hallomások, hogy tudjuk 
jelezni. Mivel több kérdés hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester a napirendet 
lezárta.   
 
 
Beszámolók 
 

1. napirendi pont 
 
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 
Ruck Márton polgármester: Jegyző asszony készítette, kérdezném van-e kiegészíteni 
valója?  
 
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Nincs.  
 
Ruck Márton polgármester: A pénzügyi bizottság tárgyalta, megadnám a szót az elnök 
úrnak.  
 
Kraller József Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Maga a beszámoló többnyire az 
elmúlt testületi üléseken hozott döntések realizálását tartalmazza.  
 
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: 
 

186/2013. (XI.19.) 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 
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Fő napirendek 
 

1. napirendi pont 
 
058/2 hrsz. ingatlan értékesítése 
 
Ruck Márton polgármester: Megadom a szót a pénzügyi bizottság elnökének, ismertesse a 
bizottság álláspontját.  
 
Kraller József Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Az ingatlan Lászlótelepen található 
keskeny sáv. Kis Mátyás részéről korábban érkezett egy vásárlási szándék. Egyeztetéseket 
követően abban maradtunk, hogy ennek az ott élők egyetértésében kell megtörténjen, mindenki 
az ingatlana előtti területet megvásárolhassa. A Kis Mátyás és Petrusán János fia, Bence 
osztatlan közös tulajdonban jelezték, hogy meg kívánják vásárolni az ingatlant tulajdoni 
hányad arányában. A bizottság javaslata, hogy értékesítsük 60 000 Ft-os vételárérét.  
 
Forgó Pál alpolgármester: Helyszínen a tulajdonosokat is megkerestük az ügyben. Minden 
fél számára fontos, hogy a tulajdonviszonyok minél hamarabb rendeződjenek.  
 
Ruck Márton polgármester: Ha megnézi valaki a terület vázrajzát, a telekhatárok eléggé 
rendezetlenek. 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: 
 

187/2013. (XI.19.) Kt. határozat 
 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező 058/2 hrsz-ú 
757 m2 területű kivett saját használatú út megnevezésű ingatlanát értékesíteni kívánja 
Petrusán Bence (5666 Medgyesegyháza, Arany János u. 5) részére 329/757 tulajdoni 
arányban és Kis Mátyás (5666 Medgyesegyháza, Lászlótelep 16. sz.) alatti lakos részére 
428/757 tulajdoni arányban összesen bruttó 60 000 Ft vételárért. 
Vevőket terheli a vételáron túl a 059/3. hrsz.-ú ingatlan javára bejegyzendő átjárási szolgalmi 
jogra vonatkozó vázrajz elkészítésének költsége, valamint a jogügylet ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzéséhez szükséges eljárási költség.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy készítse elő az ingatlan átminősítését és a vagyonrendelet 
módosítását terjessze a Képviselő-testület soron következő ülése elé. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet módosítást követően az adásvételi szerződést 
megkösse és a szükséges intézkedéseket megtegye a jogügylet lebonyolítása érdekében. 
 
Határidő: értelem szerint: 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
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2. 060 hrsz. ingatlan értékesítése 
 

Ruck Márton polgármester: Az előző és a mostani napirendi pont szorosan összefügg. A 
pénzügyi bizottság tárgyalta, megadnám a szót az elnök úrnak.  

 
Kraller József Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A két ingatlan kapcsolódik 
egymáshoz, telekhatár kapcsán érintkeznek. Lakott területen belül van, de szántó ingatlanról 
van szó. Ezt az ingatlant jelenleg Kis Mátyás használja, fóliasátrak vannak rajta, és fákat 
ültetett bele. Ennek a területnek a rendezése szükséges. A vevő 25 000 Ft /AK vételárat 
ajánlott, a pénzügyi bizottság javaslata a 35 000 Ft/AK.  
 
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: 
 

188/2013. (XI.19.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező 060. hrsz-ú 
1691 m2 területű, 5,88 AK értékű szántó művelési ágú ingatlanát értékesíteni kívánja Kis 
Mátyás (5666 Medgyesegyháza, Lászlótelep 16. sz.) alatti lakos részére 35 000 Ft/AK 
vételárért. 
 
Amennyiben Vevő a vételárat elfogadja felkéri a polgármestert a termőföld értékesítésére 
vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával a szükséges intézkedések megtételére, valamint 
az adásvételi szerződés megkötésére. 
 
Vevőt terheli a vételáron túl a felmerült költségek, valamint a jogügylet ingatlan-
nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges eljárási költség.  
 
Határidő: értelem szerint: 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
 
 

3. Általános iskolák felvételi körzetének véleményezése 
 
 
Ruck Márton polgármester: A Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta, átadom a szót a 
bizottság elnökének.  
 
Farkas Gyula Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: A nemzeti köznevelésről szóló törvény 
a 2014-15 tanévre vonatkozóan meghatározta az általános iskolák felvételi körzetét. A 
bizottság elfogadásra javasolja.  
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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: 
 

189/2013. (XI.19.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a 
Mezőkovácsházi járásban működő kötelező felvételt biztosító általános iskolák 
körzethatárainak meghatározására vonatkozó tervet, az abban foglaltakkal egyetért.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
 

4. A Medgyesegyházi Kész Kft. 2014. évi üzleti terv koncepciója 
 
 
Ruck Márton polgármester: Körünkben van a Kft. ügyvezetője, kérdezném van-e 
kiegészíteni valója?  
 
Horváth László KÉSZ Kft. ügyvezetője: Nincs.  
 
Ruck Márton polgármester: A pénzügyi bizottság tárgyalta, megadnám a szót az elnök 
úrnak.   

 
Kraller József Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Láthatjuk, hogy a Kft. hogyan 
tervezi a következő évet. Eltelt már egy teljes működési év. A Kft.-nek nem volt egyszerű 
helyzete. A bevételek és kiadások tekintetében az idei évi tapasztalatok alapján tudott tervezni. 
A vállalkozási tevékenységből nem származott annyi bevétel, mint tervezte. A sportcsarnokot 
és az uszodát az iskola, jelentős mértékben lefoglalja, ezért nem számíthatunk jelentősebb 
mértékű bevételre. A pénzügyi vezető ismerteti az előterjesztésben szereplő számszerű 
adatokat. A bizottság elfogadásra javasolja az üzleti tervet.  
 
Forgó Pál alpolgármester: Ez egy elég komoly napirend. A felügyelő bizottság is 
észrevételezte. Amennyiben az uszodát és a sportcsarnokot tovább szeretnénk üzemeltetni, 
akkor komolyan el kell gondolkozni az energia ellátás megoldásáról. Óriási költségek vannak.  
 
Ruck Márton polgármester: A szakosztályaink ingyen használhatják mind az uszodát, mind 
a sportcsarnokot. Az ügyvezető elmondása alapján teljes a kihasználtsága mind két 
létesítménynek. A beszámolómban érintettem az energetikai pályázatokat, mely során 
napelemek villamos energiával fogják ellátni az épületeket. Korszerűsítést csak pályázati 
forrásból tudunk végezni.  
 
Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés hozzászólás nem volt, Ruck Márton 
polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.    
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

190/2013. (XI.19.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi KÉSZ 
Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terv koncepcióját 47 728 000,- Ft önkormányzati működési 
támogatással elfogadja. 
A támogatás ütemezése az önkormányzat átmeneti és a 2014. évi költségvetésében kerül 
elfogadásra.   
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Horváth László ügyvezető 
 

5. A Medgyesegyházi KÉSZ Kft. kiegészítő támogatásának finanszírozása 
 
Ruck Márton polgármester: A pénzügyi bizottság tárgyalta, megadnám a szót az elnök 
úrnak.  

 
Kraller József Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Látszik, hogy a kft. további 
működéséhez többletfinanszírozásra van szüksége. Vannak folyamatban olyan bevételei, 
melyek csak a jövő évben fognak realizálódni. Az ügyvezető részéről 5 millió forintos 
támogatási igény kérelem érkezett. A bizottság javasolja a támogatást.  
    
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: 
 
 

191/2013. (XI.19.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Medgyesegyházi KÉSZ 
Nonprofit Kft. részére 5 000 000 Ft  többlet működési támogatást biztosít. a 2013. évi 
költségvetés tartalék keret előirányzata terhére. 
Felhatalmazza a polgármestert a feladat ellátási szerződés fenti tartalmú módosításának 
aláírására a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Határidő: november 30. 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Horváth László ügyvezető 
 

6. Víziközmű vagyon átháramoltatása 
 
Ruck Márton polgármester: A pénzügyi bizottság tárgyalta, megadnám a szót az elnök 
úrnak.  
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Kraller József Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A víziközmű törvény szerint a 
vízszolgáltatáshoz kapcsolódó vagyonelemek az önkormányzathoz kell, kerüljenek. Nálunk 
ezek a vagyonelemek a Medvíz Kft. tulajdonában vannak. Ennek kapcsán fizetési 
kötelezettségünk van a Kft. felé. A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatokat.  
 
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: 
 

192/2013. (XI.19.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 79. § (1) 
bekezdésében foglaltak végrehajtása, a tulajdonjogviszonyok rendezése érdekében aláírja az 
egyetértési nyilatkozattal ellátott 2012. december 31. állapot szerinti közmű-leltárt a 
Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. tulajdonában lévő víziközmű vagyonelemek 
térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatosan. 
 
Felkéri a jegyzőt a vagyonelemek számviteli nyilvántartásba és vagyonkataszterbe történő 
felvezetésére. 
 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

  Krucsai Mariann pü. vezető 
  Nadabán János ügyvezető 
 

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

193/2013. (XI.19.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Vízmű 
Nonprofit Kft. által az önkormányzati tulajdonú viziközmű rendszeren végzett felújítások 
elszámolásának ellenértékeként 1.626.184.- Ft –ot biztosít a 2013. évi költségvetés tartalék 
kerete terhére.  
Felkéri a jegyzőt a döntés költségvetési rendeleten történő átvezetésére a soron következő 
rendelet módosításkor. 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges okiratok aláírására.  
 
Határidő: kifizetésre 2013. december 5. 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

  Krucsai Mariann pü. vezető 
  Nadabán János ügyvezető 
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7. A Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. működési támogatása 
 
Ruck Márton polgármester: A pénzügyi bizottság tárgyalta, megadnám a szót az elnök 
úrnak ismertesse a bizottság álláspontját.  

 
Kraller József Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Két  dologban  kérné  a  Kft.  a  
testület támogatását. Az egyik az önkormányzat részére A Kft. részére többletfeladatként 
jelentkezett 2013-as évre az ivóvízkonténerek üzemeltetése, melyhez átmeneti ivóvízellátás 
biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása címén 768.567,-Ft összeg 
érkezett önkormányzatunkhoz, melynek átadása szükséges a felmerült engedélyeztetési és 
üzemeltetési költségekre. Ezen kívül az önkormányzati utak karbantartása történ, 4 utca 
tekintetében. Erre 4 000 000 Ft volt elkülönítve, azonban a munkálatok 500 000 Ft-tal többe 
kerültek, ehhez támogatást szükséges biztosítani a Kft. részére. A bizottság elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot.  

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: 
 

194/2013. (XI.19.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Vízmű 
Nonprofit Kft. részére 1.268.567,- Ft többlettámogatás biztosít működési költségeinek 
finanszírozásához, melynek forrása a 2013. évi költségvetés tartalék keretéből 5oo E Ft, 
állami többletbevételből 768.567,- Ft  
Felkéri a jegyzőt a döntés költségvetési rendeleten történő átvezetésére a soron következő 
rendelet módosításkor. 
Felhatalmazza a polgármestert a Kft.-vel kötött finanszírozási szerződés módosítására 
aláírására. 
Határidő: kifizetésre 2013. december 5. 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

  Krucsai Mariann pü. vezető 
  Nadabán János ügyvezető 

 
8. Hozzájárulás Nadabán János Felügyelő Bizottsági tagságához 

 
Ruck Márton polgármester: A pénzügyi bizottság tárgyalta, megadnám a szót az elnök 
úrnak.  

 
Kraller József Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Az előző ülésen már a tagság 
részéről megkapta a felhatalmazást Nadabán János, az önkormányzat részéről is meg kell 
adjuk a felhatalmazást. Nekünk szükséges, hogy János ebben a bizottságban posztot töltsön 
be.  
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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: 
 

195/2013. (XI.19.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdasági társaságokról 
szóló 2006. évi IV. törvény 36. § (3) bekezdés, valamint 25. § (1) bekezdése alapján 
hozzájárul Nadabán János a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztsége 
mellett a Gyulai Közüzemi Kft. Felügyelő Bizottságának felügyelő bizottsági tagságához, 
elnöki tisztségének betöltéséhez. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Nadabán János ügyvezető 
 
16:32 Ruck Márton polgármester 10 perc szünetet rendelt el.  
 
 

9. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
 
 
Ruck Márton polgármester: A pénzügyi bizottság tárgyalta, megadnám a szót az elnök 
úrnak.  

 
Kraller József Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Technikai jellegű módosításokról 
van szó. Jogszabály keretek között változott néhány szakfeladat illetve törlésre került. Ezek 
kerültek átvezetésre.  
 
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 fogadta el:  
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2013. (XI.20.) 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) 
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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 (továbbiakban: R.) 6. melléklete helyébe jelen 
rendelet 1. melléklete lép 
 

2. § 
 

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

Ruck Márton       Dr. Horváthné dr. Barta Edit 
polgármester                      jegyző 

 
 

Záradék: A rendelet kihirdetése 2013. november ….-én megtörtént. 
 

        Dr. Horváthné dr. Barta Edit 
                             jegyző 
 

 
1. melléklet az 18/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelethez  

 
Alaptevékenységek szakfeladat rendje:  
 
Kódszám    Megnevezés 
010000  Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó 
   szolgáltatások 
160000  Fafeldolgozás (kivéve bútor) fonott áru gyártása 
320000  Egyéb feldolgozóipari tevékenység 
360000  Víztermelés-, kezelés-, ellátás  
370000   Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (szennyvízkezelő rendszerek 
   működtetése, fejlesztés) 
381103  Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 
382101  Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
412000   Lakó- és nem lakóépület építése (iskola, irodaépület építése, felújítás) 
421100   Út, autópálya építése (út, utca, kerékpárút építése) 
493909  M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 
521020  Raktározás, tárolás 
522001   Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
562912  Óvodai intézményi étkeztetés 
562913  Iskolai intézményi étkeztetés 
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680001  Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
811000  Építményüzemeltetés 
813000  Zöldterület-kezelés 
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 

tevékenysége 
841402  Közvilágítás 
841403  Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
841901  Önkormányzatok és társulásaik elszámolásai 
841911  Forgatási Célú finanszírozási műveletek technikai előirányzata 
841912  Befektetési célú finanszírozási műveletek 
841913  Támogatási célú finanszírozási műveletek 
842155  Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai (különösen  
   testvérvárosi kapcsolatok) 
842160  Nemzetközi szervezetekben való részvétel 
852000  Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
852011     Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelés, oktatása 1-4. 

évfolyamon 
852021     Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelés, oktatása 5-8. 

évfolyamon 
854314  Szociális ösztöndíjak 
882122   Átmeneti segély 
882123  Temetési segély 
882124   Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882129   Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882202  Közgyógyellátás 
882203   Köztemetés 
889941  Állami lakástámogatások jogszabály alapján 
889942   Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
890216  Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint 
   támogatásuk 
890301   Civil szervezetek működési támogatása 
890302   Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 

időtartamú foglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és - támogatása 
931903   Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 
960302   Köztemető-fenntartás és működtetés 
 
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 
 
 

10. Díjtétel rendeletek módosítása 
 
Ruck Márton polgármester: A pénzügyi bizottság tárgyalta, megadnám a szót az elnök 
úrnak.  

 
Kraller József Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Felülvizsgálatra kerülnek év végén 
az aktuális rendeletek. A piac és a vásárdíjakról, közterület használati díjakról, lakások bérleti 
díjáról van szó. Nem javasoljuk a díjakat emelni. A lakosok és a vállalkozók anyagi 
helyzetére tekintettel az idei évben nem javaslunk emelést. 
A szennyvíz szolgáltatás és a szippantott szennyvíz kérdésére vonatkozóan új, önálló 
rendeletet kell létrehozni. Ez a rendelet tervezet a decemberi testületi ülésre fog elénk kerülni.  
A KÉSZ Kft. a beszámolójába belefoglalta, hogy a 2014-es üzleti évre az iskoláskorú 
gyermekek étkezési térítési díj normára emelési javaslatot tett.  
 
Ruck Márton polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot és rendelet tervezetet szavazásra bocsátja.    
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

196/2013. (XI.19.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a piaci-vásári 
helyfoglalási díjak, a közterület-használati díjak, az önkormányzati tulajdonú lakások 
valamint a nem lakáscélú helyiségek bérleti díjait nem kívánja emelni. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Ruck Márton polgármester 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-estületének  
19/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete  

 
a nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetésről  

és az ellátás igénybevételéért fizetendő térítési díjakról 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1) bekezdésében kapott 
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felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1. A rendelet célja és hatálya 

 
1. § 

 
(1) A rendelet célja, hogy meghatározza az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetés 
térítési díjának mértékét. 
 
(2) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzata által fenntartott óvodában, illetve a Gyvt. 
151. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Medgyesegyháza Város közigazgatási területén, 
az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben a Gyvt. 
4.§ (1) bekezdésében meghatározott személyekre. 

 
2. A térítési díj meghatározása és az igénybevétel rendje 

 
2. § 

 
(1) Medgyesegyháza Város Önkormányzata a köznevelési-oktatási 
intézményeknél alkalmazandó étkeztetés intézményi térítési díját, az élelmezés 
nyersanyagnormáját az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 
 
(2) Gyermekétkeztetés igénybevétele esetén a személyi térítési díjat az intézményvezető az 
(1) bekezdés szerinti napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének 
figyelembevételével a jogszabályban meghatározottak szerint állapítja meg. 
  
(3) A igénybevételhez szükséges kérelmet, valamint a személyi térítési díj 
megállapításához szükséges további dokumentumokat - normatív kedvezmény 
jogosultságát, vagy változások bejelentését igazoló dokumentumokat az intézményvezetőhöz 
kell benyújtani. 
 
(4) A kérelem tartalmazza 

a) a gyermek személyi azonosító adatait, 
b) az igénybe venni kívánt gyermekétkeztetés fajtáját, 
c) a térítési díj megállapításához figyelembe venni kívánt normatív kedvezmény típusát. 
 

(5) A kérelemhez szükség szerint csatolni kell a Gyvt. 151. § (5) bekezdésében megjelölt 
normatív kedvezményekre jogosultság megállapításához szükséges dokumentumokat, 
valamint a Gyvt. 150. § (5) bekezdése szerinti állapot igazolását. 
 
(6) A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjat havonta, a helyben szokásos módon, az 
étkezést igénylő részéről történő rendelésével egyidejűleg, de legkésőbb tárgyhó 10. napjáig 
előre kell megfizetni.  
 
(7) A gyermekétkeztetés igénybevétele az igénylő kérelmére - a kérelem 
bejelentésétől számított második naptól - szüneteltethető, valamint a szüneteltetés 
megszűnésének bejelentését követő második naptól vehető ismét igénybe. A 
bejelentés a helyben szokásos módon történik. 
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(8) Az intézmény vezetőjének személyi térítési díjat megállapító döntése ellen az igénylő 
kötelezett a Gyvt. 148.§ (6) bekezdése alapján - a döntés kézhezvételétől számított 8 napon 
belül - az intézményvezetőnél benyújtott jogorvoslati kérelemmel fordulhat Medgyesegyháza 
Város Önkormányzatához.  
 
(9) A gyermekétkeztetésre való jogosultság megszűnik 

a) az ellátás igénybevételéről való lemondással, 
b) az intézményi jogviszony megszűnésével. 
 

(10) Ezen rendelet alkalmazásakor fizetendő díj alatt a csökkentések, kedvezmények 
után megállapított díjat kell érteni. 

 
3. Záró rendelkezések 

 
3.§ 

 
(1) Ez a rendelet 2014. január 01-jén lép hatályba. 
 
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzat által fenntartott nevelési és 
oktatási intézmények étkezési térítési díjainak, valamint a bölcsődei ellátás intézményi 
térítési díjának megállapításáról szóló 27/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete hatályát 
veszti. 
 
Medgyesegyháza, 2013. november …. 
               
 
                Ruck Márton                                                     Dr. Horváthné dr. Barta Edit 
                polgármester                                                                    jegyző   
 

1. melléklet a 19/2013. (XI.20.) Ök. rendelethez 
 
 

 2014. 01.01-től érvényes térítési díj 
(nettó nyersanyag norma) 

Ft-ban 
Iskolás 3x étkezés 425 
Iskolás tízórai+ebéd 325 
Iskolás ebéd 227 
Óvodás 3x étkezés 306 
Óvodás ebéd  213 

 
 

11. Szociális rendelet módosítása 
 

 
Ruck Márton polgármester: A Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta, átadom a szót a 
bizottság elnökének.  
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Farkas Gyula Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: Polgármester úr a beszámolójában 
már említette, hogy 172 m3 tűzifát nyertünk. Tűzifa természetbeni juttatására jogosult, aki 
aktív korúak ellátására jogosult, időskorúak járadékában, lakásfenntartási támogatásban 
részesül, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, - feltéve-, hogy 
kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. Az igényeket 2013. december 10-ig a közös 
hivatalban kell benyújtani Nagy Lászlóné ügyintézőhöz. Előre láthatólag januárban érkezik 
meg a tűzifa. A bizottság elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet.  

 
Ruck Márton polgármester: A pénzügyi bizottság tárgyalta, megadnám a szót az elnök 
úrnak.  

 
Kraller József Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság is 
elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet.  
 
Ruck Márton polgármester: Azt tudni kell, hogy a szállítási költség majdnem egy millió 
forint, mely az önkormányzatot terheli.  
 
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: A rendelet elfogadását követően elkészítjük a kérelem 
nyomtatványokat. A rendeletnek az a lényege, hogy akinek tárgy évben volt ilyen jellegű 
támogatásai, mint az aktív korú ellátás stb., azoknak nem szükséges a jövedelmét igazolni, 
csak ha változás történt.  Ezzel egyszerűsítjük.  
 
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 fogadta el: 

 
 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

     20/2013. (XI.20.) Önkormányzati rendelete 
 

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások 
szabályozásáról szóló 12/2012.(V.31.) Ök. rendelet módosításáról 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 
32. cikk (2) bekezdésében eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés l) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX 
törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 10. § (1) bekezdésében,  a helyi önkormányzatok 
szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013.((X.4.) 
BM. rendelet 3.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 



19 
 
 

1.§ 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben 
nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 12/2012.(V.31.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban „R.”)  21/A.§ (2) bekezdése helyében a következő rendelkezés lép:  
 
„ (2) Tűzifa természetbeni juttatására jogosult, aki a Szt. szerinti aktív korúak ellátására 
jogosult, időskorúak járadékában, lakásfenntartási támogatásban részesül, vagy halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, - feltéve-, hogy kérelmező háztartásában az egy 
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 100 %-át, egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150 %-át. „ 
 

2.§ 
 
Az „R” 21/C.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„ (1) Tűzifa természetbeni juttatása iránti igényt az arra rendszeresített nyomtatványon 2013. 
november 20-tól 2013. december 10-ig lehet benyújtani a Közös Önkormányzati Hivatalba.” 
 
 
 

 
3.§ 

 
Az „R” 21/C.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép 
 
„ (2) Kérelmező és a háztartásban élő személyek jövedelmének igazolására, a tárgyévben  
benyújtott aktív korúak ellátására, lakásfenntartási támogatásra, és  a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermek részére megállapított rendszeres gyermekvédelmi támogatásra való 
jogosultság  iránti kérelmek mellékleteként benyújtott jövedelmi viszonyokról szóló 
igazolásokban szereplő adatok kerülnek figyelembe vételre, kivéve ha  
a) a háztartásban élő személyek jövedelmét nem kellett figyelembe venni, vagy 
b) a háztartás jövedelmi viszonyaiban változás következett be.” 
 

4.§ 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti.  

 
 
Medgyesegyháza, 2013. november 14. 
 
 
 
  Ruck Márton      Dr. Horváthné dr. Barta Edit 
             polgármester                  jegyző 
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12. Fenntarthatósági Terv és Program elfogadása 
 
Ruck Márton polgármester: A pénzügyi bizottság tárgyalta, megadom a szót a pénzügyi 
bizottság elnökének.  
 
Kraller József Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 2010. évben készült el a 
Fenntarthatósági Terv, ezt kétévente kell felülvizsgálni, ezért most indokolt a felülvizsgálata, 
aktualizálása.  
 
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 
rendeletet fogadta el: 
 

197/2013. (XI.19.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta Medgyesegyháza 
Városi Önkormányzat 2010-ben elfogadott Fenntarthatósági Tervét és Programját.  
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Fenntarthatósági Tervét és Programját a határozat 
melléklete* szerinti tartalommal elfogadja.  
 
*A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
 
 

13. Helyi adórendelet elfogadása 
 
Ruck Márton polgármester: A pénzügyi bizottság tárgyalta, megadom a szót a pénzügyi 
bizottság elnökének.  

 
Kraller József Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Első félévben döntöttünk arról, 
hogy a TDM tagságba való belépés kapcsán az idegenforgalmi adó bevezetésre kerül. 2014. 
január 1-től kerül bevezetetésre. Önbevalláson alapszik.  
 
Forgó Pál alpolgármester: Az iparűzési adó változatlan marad?  
 
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Igen.  
 
Forgó Pál alpolgármester: Véleményem szerint nem behajtható. Nemmel fogok szavazni.  
 
Ruck Márton polgármester: A TDM pluszforráshoz fogja juttatni a vállalkozókat. Egyetlen 
egy lehetőséget sem szabad kizárnunk.  
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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 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
rendeletet fogadta el: 
 
 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete  

a helyi adókról 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pont, valamint 
a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 5. §-ában és 43.§ (3) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) 
pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1. Általános rendelkezések 

1. § 
 
A rendelet hatálya Medgyesegyháza Város illetékességi területére terjed ki. 

 
2. Idegenforgalmi adó 

2. § 
 

(1) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. 
 
(2) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 200,- Ft. 

 
3. Helyi iparűzési adó 

3. § 
Az adó mértéke: 

a) állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az 
adóalap 2 %-a, 

b) ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári 
naponként: 5.000,- Ft. 

 
4. Záró rendelkezések 

4. § 
 

(1) Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba. 
 

(2) Hatályát veszti a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 1/2004.(I. 28.) önkormányzati 
rendelet.  
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Ruck Márton           Dr. Horváthné dr. Barta Edit                    
polgármester     jegyző 

 
 

14. Gondozási Központ intézményvezetői bér meghatározása 
 
Ruck Márton polgármester: A pénzügyi bizottság tárgyalta, megadom a szót a pénzügyi 
bizottság elnökének.   

 
Kraller József Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Már a korábbi bizottsági ülésen 
említésre került a pedagógus béremelés kapcsán az intézményvezetők bére. Ekkor felmerült a 
Gondozási Központ intézményvezetőjének bére, mely 2007 óta nem volt változás, emelés a 
bérében. Ennek a felülvizsgálata történt most meg. A pénzügyi bizottság javaslata az 
intézményvezető megbízatásáig 60 000 Ft-os munkáltatói döntésen alapuló béremelés.  
 
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: 
 

198/2013. (XI.19.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Mészárosné Hrubák Mária 
intézményvezető illetményét az alábbiak szerint állapítja meg: 
Havi alapilletményét bruttó 150.500,- Ft-ban, vezetői pótlékát 50.000- Ft-ban, határozatlan 
idejű munkáltatói döntésen alapuló 39.500,- Ft-os illetményén túl 2013. december 1-től 
intézményvezetői megbízásáig további 60 000 Ft munkáltatói döntésen alapuló illetményt 
állapítja meg. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Ruck  Márton polgármester  
              Holecz Andrásné munkaügyi ügyintéző 
 

15. Gondozási Központ Szakmai Programjának módosítása 
 
Ruck Márton polgármester: A Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta, átadom a szót a 
bizottság elnökének.  
 
Farkas Gyula Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: A háziorvosi alapellátáshoz 
biztosított körzeti ápoló álláshelyet engedélyezett a testület az intézmény számára, ez került 
beépítésre a szakmai programba, valamint a diplomás ápoló végzettségű főnővér. A bizottság 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
 
Ruck Márton polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja.    
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

199/2013. (XI.19.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ Szakmai 
Programját a határozat mellékletét képező tartalommal, módosításokkal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
     Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 
 
 

16. Gondozási Központ kiegészítő finanszírozása 
 
Ruck Márton polgármester: A pénzügyi bizottság tárgyalta, megadom a szót a pénzügyi 
bizottság elnökének.   

 
Kraller József Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Szeptember 1-től helyettesítésben 
új háziorvosunk van. A Gondozási Központ szerződést kötött a doktornő cégével. A 
szolgáltatásért finanszírozás illeti meg a doktornőt. A szerződéskötés időpontjában általunk 
tudott OEP finanszírozás alapján került a doktornő díjazásra. A finanszírozás megváltozott, a 
helyettesítéssel betöltött praxist csak a 80 %-ban finanszírozzák. A háziorvos jelezte, hogy ez 
93  000  Ft-os  kiesést  jelent  számára.  Így  nem tudja  vállalni  a  megbízás  szerinti  teljesítést.  A 
bizottság javasolja ezen összeget a doktornő részére biztosítani.  
 
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: 
 

200/2013. (XI.19.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Gondozási Központ  
háziorvosi alapellátási feladatainak OEP finanszírozását havi 93.000,- Ft összeggel kiegészíti, 
a praxis helyettesítéssel történő betöltéséig. 
A 2013. évre eső 93.000,- Ft többlet működési támogatást a 2013. évi költségvetés tartalék 
keret előirányzata terhére biztosítja. 
Felhatalmazza a Gondozási Központ vezetőjét a megbízási szerződés szükséges 
módosításának aláírására, felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési 
rendeletének soron következő módosításakor a szükséges források átvezetéséről 
gondoskodjon. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 
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17. Társulási megállapodás módosítása 
 
Ruck Márton polgármester: A pénzügyi bizottság tárgyalta, megadom a szót a pénzügyi 
bizottság elnökének.   
 
Kraller József Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Két dolog miatt szükséges a 
megállapodást módosítani. Az egyik, hogy Mezőhegyes város január 1-től nem kíván a 
társulás tagja lenni, valamint a szakfeladat rend módosítása miatt. Ezek kerültek átvezetésre.  
 
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: 
 

201/2013. (XI.19.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete módosítani kívánja a Dél-Békési 
Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodását 2014. január 1. napjával, oly módon, 
hogy a megállapodás 1. mellékletéből törölni kívánja az alábbi szövegrészt: 
 
„Mezőhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete, 5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 11., 
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet, 5627 fő” 
 
A megállapodás 2. mellékletében törölni kívánja az alábbi szövegrészt: 
 
„841906  Finanszírozási műveletek 
940000   Közösségi, társadalmi tevékenységek” 
 
A 2. melléklet kiegészül az alábbi szövegrésszel: 
 
„841911  Forgatási Célú finanszírozási műveletek technikai előirányzata 
841912  Befektetési célú finanszírozási műveletek 
841913  Támogatási célú finanszírozási műveletek” 
 
 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás aláírására. 
 
Felelős:Ruck Márton polgármester 
Határidő: 2013. november 30. 
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18. Medgyesegyháza, Kossuth tér 23. szám alatti ingatlan belső felújítása 
 
Ruck Márton polgármester: A pénzügyi bizottság tárgyalta, megadom a szót a pénzügyi 
bizottság elnökének.   
 
Kraller József Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A START program keretén belül a 
december 1-én kezdődő oktatásra ezt az ingatlant fel kell újítani. Ki kell festeni, a fűtőtesteket 
fel kell újítani, új világító testeket kell felszerelni. A bizottság a határozat tervezetet 
elfogadásra javasolja.  

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: 
 

202/2013. (XI.19.) Kt. határozat 
 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza, Kossuth u. 
23. szám alatti ingatlan nagytermének felújítására 1.500.000,- Ft-ot biztosít a 2013. évi 
költségvetés tartalék kerete terhére 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős:Ruck Márton polgármester 
Határidő: 2013. november 30. 
 
 
Ruck Márton polgármester: November 23-án közmeghallgatást fogunk tartani. A helyi 
újságban betétlapon fog szerepelni a meghívó.  
 
Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester az ülést 16:50 
órakor lezárta. 

 
Kmf. 

 
 
Ruck Márton                  Dr. Horváthné dr. Barta Edit  
polgármester                        jegyző 
 
 

 
 Simonka Jánosné  

               jegyzőkönyvvezető 
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