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Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 
 
5/2014. 
 

Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 25-én 
15:20 órakor kezdődött ülésén. 
 
A testületi ülés helye: Művelődési Ház emeleti klubterme 
 
Jelen vannak: Ruck Márton polgármester, Forgó Pál alpolgármester, Király Gyöngyi, Sütő 
Mária Márta, Nagy Attila, Kraller József, Farkas Gyula képviselők. 
 
Tanácskozási joggal részt vesz: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző, Liker János aljegyző, 
Mészárosné Hrubák Mária Gondozási Központ intézményvezetője, Horváth László Kész Kft. 
ügyvezetője, Varga Jánosné Varázserdő Óvoda vezetője.  
 
Jegyzőkönyvvezető: Simonka Jánosné ügyintéző 
 
Ruck Márton polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület határozatképes és az ülést megnyitom. Tájékoztatásul elmondom, hogy 
további előterjesztés került a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésére, a Békés Manifest Kft. 
tagi kölcsön kérelme. Javaslom a napirendek közé felvenni. 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 
 

2. Nemzetiségi önkormányzatok beszámolója  
Előadó: Nyáriné Szlávik Mária elnök 

          Negra Dániel elnök 
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3. A Szociális és Oktatási Bizottság 2013. december – 2014. február havi átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolója  
Előadó:  Farkas Gyula elnök 
 

4.   Beszámoló a Gondozási Központ 2013. évi tevékenységéről.  
Előadó: Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 
 

5. Schéner Mihály Általános Iskola 2013/2014-es tanév I. félévi beszámolója 
Előadó: Vermes Rita intézményvezető     
 

6.   Civil szervezeteknek nyújtott támogatásokról szóló beszámolók elfogadása 
      Előadó: Ruck Márton polgármester 

 
7.   Beszámoló a polgármesteri keret felhasználásáról 

        Előadó: Ruck Márton polgármester 
 
 
 

III. Fő napirendek: 
 

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásról szóló 6/2011. (III.2.) Ök. 
rendelet módosítása 

            Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

2. A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet megalkotása 
Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

3. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások szabályozásáról szóló 
24/2013.(XII.18.) Önkormányzati rendelet módosítása.  
Előadó: Ruck Márton polgármester 

 
4. Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda beiratkozási időpont és nyári nyitva tartás 

meghatározása. 
Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

5. Civil szervezetek támogatására benyújtott pályázatok elbírálása 
Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

6. Alapító okiratok módosítása 
Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

7. Local Agenta 21 elfogadása 
Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

8. Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása 
Előadó: Ruck Márton polgármester 
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9. Békés Manifest Nonprofit Kft. tagi kölcsön kérelme 
Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

IV. Zárt ülés: 
 

1. Önkormányzati bérlakás bérleti szerződése 
Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 2013/14 felhasználásáról 
Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

V. Bejelentések 
 
 
 

I. Tájékoztatók 
 

1. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 
 
Ruck Márton polgármester: Tegnap a tájékoztatómat a pénzügyi bizottság megtárgyalta, és 
pár pontot megjelöltek nekem, hogy szóban is tájékoztatást adjak a testületi ülésen. Február 5-
én Budapesten a szennyvíz közbeszerzését bonyolító cég képviselőjével folytattunk 
egyeztetést. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás van folyamatban. Az 
ajánlatkérők kérdéseket tettek még fel a mérnökök és az önkormányzat felé. Várhatóan április 
első felében, a bíráló bizottság döntést hozhat az ajánlatok tekintetében.  
Február 6-án Békéscsabán a Megyeházán a 2014-20-as LEADER programmal kapcsolatban 
tartottunk egyeztetést. A megyei LEADER vezetők voltak jelen. Előzetes megegyezés 
született, hogy a csoportok változatlan összetételben fognak tovább működni. A Hajdúvölgy 
Körösmente Akciócsoportnál három szervezet is pályázott LEADER HACS címre.  
Február 15-én Karcagon jártunk Győrfy Sándor szobrászművésznél Forgó Pál alpolgármester 
úrral. A testület meghatalmazott minket, hogy az 1947-es betelepítések kapcsán készüljön 
Medgyesegyházán egy emlékmű. Meg kellett keresnünk egy szobrászművészt, aki ezt az 
emlékművet majd el fogja tudni készíteni. Vele folytattunk egyeztetést. Abban állapodtunk 
meg, hogy holnapra, az érintetteket meghívtuk, és a szobrászművész úr is jelen lesz. 
Szeptember végére el kellene, hogy készüljön. Alpolgármester úr szinte minden érintett 
családot felkeresett, szeretném megköszönni a munkáját.   
Február 18-án a KEOP-os pályázatok tervezői jártak a településen. Három intézménynél 
kívánunk elhelyezni napelemeket. A beruházás tekintetében a legérdekesebb az uszoda, 
hiszen ott a tetőfelületére nem lehet elhelyezni, ezért a parkolóban az uszoda mellett kívánjuk 
elhelyezni a napelemeket tartószerkezetekre. Így a parkolóban álló autók árnyékban lesznek. 
A tervező által készített látványtervet a testület tagjai is megkapták, és a honlapon is meg 
lehet tekinteni.  
Február 25-én Budapesten Lázár Leventével az ivóvízminőség-javító program 
menedzsmentjével tárgyaltunk. Megkötöttük a kivitelezőkkel a szerződést. A két 
önkormányzat, Újkígyós és Medgyesegyháza társulásban végzi a beruházást. A cégek 
feladata, hogy az engedélyeztetést el kell végezniük, meg kell tervezni. Ennek az egyeztetése 
folyik. A beruházás határideje 2015. július.  
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Február 28-án a 2013. évi költségvetés módosítása miatt rendkívüli testületi ülést kellett 
tartani. Egy technikai módosításról volt szó. A 2013. évi beszámoló most készül. A terveinket 
a kiadási és bevételi oldalon is teljesítettük.  
Varga Gusztávval, a KLIK igazgatójával tárgyaltunk az iskola működése kapcsán. Az 
egyeztetések a KLIK és az önkormányzat között folyamatosak, hiszen a KLIK a fenntartó, az 
önkormányzat az üzemeltető. A működés során adódhatnak problémák, melyekre nem biztos, 
hogy azonnal megoldást találnak, főként pénzügyi problémákról van szó. Megpróbálunk 
segíteni, ha versenyre kell eljutni, biztosítjuk a forrásokat.  
Március 8-án az óvodabál került megrendezésre. Egy sikeres rendezvénynek lehettünk 
részesei. Az óvoda vezetésével beszéltem a bál után, 1,4 millió Ft bevétel származott. 
Gratulálok, nagyon színvonalas rendezvény volt, köszönet mindazoknak, aki bármilyen 
formában kivették a részüket a megrendezésben, hozzájárultak a rendezvényhez.  
Március 12-én a Mezőkovácsháza Rendőrkapitányságon jártam, ahol szerződések kerültek 
aláírásra. A Kertészek Földje Akciócsoport egy diszpécserközpont létrehozására pályázott. 
Ennek a központnak a költsége 8 millió Ft. A Rendőrkapitányságon létre lesz hozva egy olyan 
műszaki egység, amely a településeken működő kameráknak a képeit fogadja, rögzíti. A 
rendőrség ott 24 órás felügyelettel tudja ellátni ezeket az eszközöket. Ez minden település 
számára fontos, a település közbiztonsága érdekében. Már, visszaigazoltan hasznosak ezek az 
eszközök. Az akciócsoport bruttó 100 %-ban kapta meg a támogatást. Önerőt nem kellett 
biztosítani, az érintett önkormányzatok nyújtottak segítséget. Ahhoz, hogy az egyesület hitelt 
tudjon felvenni, a Takarékszövetkezet felé kezességet vállaltak. Az összes informatikai 
eszköz leszállításra került. Két-három héten belül a rendszer feláll és működik. Mind a 18 
település, ha kamerákat telepít a jövőben, nem lesz gondja ezeknek az üzemeltetésére.  
Március 13-14-én az 1848-49-es szabadságharcra emlékeztünk a katolikus temetőben. Kuzma 
Károly honvéd hadnagy emlékművénél tartottunk megemlékezést. Ezt a megemlékezést a 
Tisztelet a Hősöknek Társaság szervezte. Úgy gondolom, hogy egy igen színvonalas 
rendezvényen vehettünk részt. Március 14-én az iskola szervezésében városi ünnepség került 
megrendezésre a volt Pártház épületében. A műsor rendhagyó volt, itt szeretném a 
pedagógusoknak és a diákoknak megköszönni a munkát.  
Március 14-én a Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesületének 
szervezésében egy nyugdíjas találkozóra került sor a Sportcsarnokban. A rendezvény 
díszvendége volt dr. Karsai József Battonya város polgármestere valamint Simonka György 
országgyűlési képviselő. A rendezvény az együttélés jegyében zajlott, azt gondolom, hogy 
érdemes elgondolkozni azon, hogy háborúval nem lehet előrébb jutni, csak békességben lehet 
építkezni.  
Március 18-án a III. Nemzeti Dinnyefórum került megrendezésre. A rendezvényen jelen volt 
Czerván György a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára, Simonka György országgyűlési 
képviselő, dr. Mártonffy Béla a Fruitveb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet 
és Terméktanács elnöke. Nagyon sok termelő eljött. Sok száz család ebből él, és nagyon nem 
mindegy, hogy az ágazat milyen helyzetben van. Az elmúlt három évben nagyon sokan 
dolgoztak azon, hogy ez az ágazat ne tűnjön el. Az ágazat veszélyben volt, nagyon sokan 
fontolgatták azt, hogy nem csinálják tovább. A marketing is jelentős volt, valamint jelentősen 
megnőtt a hazai fogyasztás is.  
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Azért jelöltem meg a sok pontot, 
mert a településen sok olyan esemény történt, melyekről fontos a lakosság számára 
beszámolni. A bizottság a tájékoztatót elfogadásra javasolja.  
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II. Beszámolók: 
 

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

Ruck Márton polgármester: Jegyző asszony készítette a beszámolót, kérdezném, hogy van-
e szóbeli kiegészíteni valója.  
 
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Nincs.  
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Az elmúlt időszakot tekintve, jó 
néhány határozatot hozott a testület. Ezen határozatok végrehajtásának összefoglalóját 
tartalmazza az előterjesztés. 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 
javaslatokat szavazásra bocsátja.    
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

35/2014. (III.25.) 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 

 
 

2. Nemzetiségi önkormányzatok beszámolója  
          
 

Ruck Márton polgármester: Mindkét nemzetiségi önkormányzat elkészítette a 
beszámolóját. Itt is vannak az elnökök, szeretném megkérdezni, hogy van-e szóbeli 
kiegészíteni valójuk.  
 
Nyáriné Szlávik Mária elnök: Csak kannyit szeretnék hozzáfűzni, hogy az idei évben a 
Szlovák Közösségi és Hagyományőrző Házunk beruházás a befejezéséhez közeledik, már 
csak a napkollektor felszerelése van hátra. Az idei évben szeretnénk átadni. A 
Medgyesegyházi Napok keretéhez hozzá tud kapcsolódni. Szeretnénk meghívni az itt 
megjelenteket és a TV előtt ülő nézőket erre az ünnepségre, már most.  
 
Ruck Márton polgármester: Mind a két önkormányzatnak szeretném megköszönni a 
munkáját. Komolyan kiveszik a részüket a település életéből. Minden rendezvényen lehet 
számítani a munkájukra.  
Megadom a szót a szociális bizottság elnökének, ismertesse a bizottság javaslatát.  
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Farkas Gyula Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: Mindkét nemzetiségi önkormányzat 
beszámolója tartalmas, színes programokkal gazdagították a település lakosságát. A bizottság 
megjegyezné, hogy a Szlovák Közösségi és Hagyományőrző Ház létrehozásának, átadásának 
kifejezetten örül a bizottság is. Mindkét nemzetiségi önkormányzat eddig elvégzett 
munkájukhoz gratulálunk. Javasoljuk a beszámolók elfogadását.  
 
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 
határozatokat fogadta el: 
 

36/2014. (III.25.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Román 
Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Negrea Dániel elnök 
 

37/2014. (III.25.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Medgyesegyházi 
Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzatának 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót 
elfogadja.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Nyáriné Szlávik Mária elnök 
 

 
3. A Szociális és Oktatási Bizottság 2013. december – 2014. február havi 

átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolója  
 

Ruck Márton polgármester: A beszámolót a pénzügyi bizottság tárgyalta. Megadom a szót 
a pénzügyi bizottság elnökének, ismertesse a bizottság álláspontját.  
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság részére átruházott 
döntéseket egy-egy időszakra vonatkozóan megnézzük. Jogszabályváltozás történt, ezért 
bontódik két részre a beszámoló. 2013. december 31-ig az önkormányzat által adható 
segélyezés az átmeneti segély, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, és eseti 
gyógyszertámogatás volt a szociális bizottság hatáskörébe utalva. 2014. január 1-től ez 
átalakult önkormányzati segéllyé. A beszámoló számszerűen összefoglalja. Úgy gondolom, 
hogy kereteken belül maradtak. A beszámoló azt is összefoglalja, hogy tűzifa természetbeni 
juttatása esetében hány fő részesült támogatásban. Úgy gondolom, hogy hatalmas segítséget 
tudtunk nyújtani a lakosok részére. A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.  
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Ruck Márton polgármester: Annyit szeretnék még hozzátenni, hogy a tűzifa támogatás 
megközelítőleg 3,8 millió Ft-ba került. Ehhez az önkormányzat 982 000 Ft-ot biztosított. 
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: 
 

382014. (III.25.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Oktatási Bizottság 
2013. december – 2014. január-február hónapokban az átruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.  
 
Felelős: Ruck Márton   polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

4.   Beszámoló a Gondozási Központ 2013. évi tevékenységéről.  
 
 
Ruck Márton polgármester: Megkérdezném Mészárosné Hrubák Mária intézményvezetőt, 
hogy van-e kiegészíteni valója? 
 
Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető: Nincs.  
 
Ruck Márton polgármester: A szociális bizottság tárgyalta a beszámolót, megadnám a szót 
a bizottság elnökének, ismertesse a bizottság álláspontját. 
 
Farkas Gyula Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: Részletes beszámolót kaptunk a 
Gondozási Központ vezetőjétől. A Gyermekjóléti Szolgálat, a Családsegítő Központ, az 
Idősek Klubja, a Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás, az Idősek Otthona, a Védőnői 
Szolgálat, Labor, Háziorvosi Szolgálat szakmai tevékenységét részletesen bemutatta. Az 
intézmény 2013. évben hét szakmai ellenőrzésen esett át és hibát nem találtak. A 
működtetéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok nagy terhet rónak az intézmény 
vezetőjére és helyettesére. A bizottság a beszámolót javasolja a testületnek elfogadásra azzal a 
kiegészítéssel, hogy a pénzügyi bizottság vizsgálja meg a lehetőségét egy fő adminisztratív 
dolgozó biztosítására az intézmény számára.  
 
Király Gyöngyi képviselő: Decemberben voltunk egy intézmény bejáráson. Akkor 
megállapítottuk az intézményvezetővel közösen, hogy vannak tennivalók. A tegnapi 
bizottsági ülésen elhangzott, hogy történtek változások, azonban feladat még mindig van. 
Várjuk a változásokat pozitív irányba.  
 
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: 
  

39/2014. (III.25.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gondozási Központ 2013. 
évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Ruck Márton polgármester 
Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

 
 

6. Schéner Mihály Általános Iskola 2013/2014-es tanév I. félévi beszámolója 
 

 
Ruck Márton polgármester: Vermes Rita igazgató asszony készítette a beszámolót.  
 
Vermes Rita: Két éve vagyok az intézmény vezetője, és pár mondatban szeretnék beszámolni 
arról, hogy az igazgatói pályázatban tett ígéreteim hol tartanak. Mind sikerült teljesíteni, a 
dokumentumok átdolgozásra kerültek. A szülők részéről pozitív visszajelzés érkezett. A 
néptánc oktatást sikerült berakni a testnevelés tantárgyba, így heti egy órában minden 
évfolyam lassan néptáncot tanul. Ez látszott a március 15-i műsornál is, ott tartanak, hogy már 
fel tudnak lépni a gyerekek kis műsorszámokkal. A sportban is komoly eredményeket értünk 
el. Kéthavonta értekezletünk volt, megtárgyaltuk, mit hogyan tanítsunk. Az volt, a 
célkitűzésünk, hogy élményszerű oktatás induljon be. 25 órát látogattam, a kollégáim szép 
eredményeket értek el. Az iskolabál rendezvényt 526 ember tisztelte meg a jelenlétével. 
1 380 000 Ft bevételünk származott, amelyből edzőtermet kívánunk létrehozni. Múlt héten 
érkezett meg az országos kompetencia eredménye, nagymértékben történt változás, szint alatt 
teljesítő gyermekünk nem volt.  
A gyerekek számítógépen nőnek fel, látszik is, hogy sokkal jobbak az eredményeink a 
számítógépes felmérés alapján. A középiskoláknak nem kötelező félévkor visszajelezni, hogy 
a tanulóink milyen eredményeket értek el, de félévkor megkértem az intézményeket, adjanak 
információt, kíváncsi voltam rá, hogy a gyerekek hogy teljesítettek, véleményem szerint jól. 
Azt az eredményt hozták, amit vártunk tőlük.  
 
Ruck Márton polgármester: A beszámolót a szociális bizottság tárgyalta. Megadom a szót a 
bizottság elnökének, ismertesse az álláspontot.  
 
Farkas Gyula Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: A bizottsági ülésen nagyon sok 
kérdés felmerült az igazgatónőhöz, hogy az ígéret, amit a pályázat kapcsán tett, az mennyire 
valósult meg. Ezt a nagy nyilvánosság is hallhatta. A bizottság elfogadásra javasolja a 
beszámolót.  
 
Forgó Pál alpolgármester: Én is úgy gondolom, helyes, hogy továbbra is mi működtetjük a 
Schéner Mihály Általános Iskolát. Részt veszek az iskolaszék munkájában. Ott már 
megismerkedtem az anyaggal. Én is kértem az igazgató asszonyt, hogy a kompetencia 
felmérések eredményét ismertesse. Továbbra is arra kell törekedni, hogy minél jobb 
eredményt érjünk el. A diákok a továbbtanulásban is állják meg a helyüket. Mindenhol azt 
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hallani, hogy az intézményektől sok mindent elvontak. Amikor szükség van rá, anyagiakban 
igénye van az iskolának, próbáljuk támogatni. Tanárnak lenni nem mindig a legjobb feladat.  
Van olyan, hogy nincs pénz, hogy a gyerekek elmenjenek versenyekre. 370 gyerekből 300 
gyermek ingyen kapja a könyvet és az étkezést. Jó minőségű ételt tudunk biztosítani. Nagyon 
magasnak találom a bukott tanulók számát.  
 
Ruck Márton polgármester: Palinak volt egy gondolata, ami megütötte a fülemet. Azt 
mondta, hogy nem a legjobb feladat tanárnak lenni. Szerintem szép feladat, de nem könnyű. 
Sok sikert kívánok a további munkához. Úgy gondolom, hogy nagyon szépen jönnek az 
eredmények, mind a tanulmányok, mind a sport tekintetében. Az iskola működtetése nem 
teher számunkra, örömmel tesszük azt, ha a gyermekeket támogathatjuk.  
 
Vermes Rita:  Schéner  Mihály  fia  adományozott  egy  3  m  magas  kültéri  szobrot,  melyet  el  
kellene hozni Budapestről. A szobornak talapzatot kell készíteni.  
 
Ruck Márton polgármester: A szállítást meg fogjuk oldani és a talapzat állítását is.  
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Nehéz a pedagógus pálya, nehéz 
a feladat. Mindenképp szükséges az, hogy az eredmények javuljanak, és ha a szülők is azt 
akarják, hogy javulás legyen az eredményekben, akkor közös együttműködésre van szükség.  
 
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: 
 

40/2014. (III.25.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Schéner Mihály Általános 
Iskola 2013/2014-es tanév I. félévi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Ruck Márton polgármester 

           Vermes Rita intézményvezető 
 
 

7.    Civil szervezeteknek nyújtott támogatásokról szóló beszámolók elfogadása 
 
Ruck Márton polgármester: A pénzügyi bizottság tárgyalta a beszámolót, megadom a szót 
az elnök úrnak, ismertesse a bizottság véleményét.  
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A civil szervezetek részére 
minden évben a testület biztosít egy keretet. Erre pályázat formájában lehet igényt benyújtani. 
A tavalyi évben három egyesület került támogatásra. Több igény érkezett, viszont néhány 
esetben összeférhetetlenség miatt nem tudtunk ebből a keretből támogatást adni. Ezeket az 
egyesületeket a polgármesteri keretből támogattuk. Ezek a szervezetek a pénzeket a 
jogszabályoknak megfelelően használták fel. A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja.   
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

41/2014. (III.25.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek 2013 évi 
támogatásának felhasználásáról szóló beszámolót a Medgyesegyháza és Bánkút 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete, a Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesülete, a 
Medgyesegyházi Bűnmegelőző Vagyonvédelmi és Önvédelmi Egyesület, a Medgyesegyháza 
Sportegyesület és a Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány vonatkozásában elfogadja. 
 
Felelős:  Ruck Márton polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

8.   Beszámoló a polgármesteri keret felhasználásáról 
 
Ruck Márton polgármester: A pénzügyi bizottság tárgyalta a beszámolót, megadom a szót 
az elnök úrnak, ismertesse a bizottság véleményét.  
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A polgármesteri keret 
tekintetében egy szabályt írtunk elő, hogy mik azok a célok, melyekre a polgármester úr a 
keretből támogatást biztosíthat. A város érdekében szervezett események támogatása, itt is 
benne van a civil szervezetek rendkívüli támogatása. Városról kiadott prospektusok 
megjelentetése, polgármester által fontosnak tartott célok finanszírozása, díjak, pályázatok 
értékelése, reprezentációs költségek finanszírozása. Képviselő-testület előzetes eseti döntése 
alapján felhatalmazása. Az 1 millió Ft-os keret átcsoportosítást követően 5 018 000 Ft-os 
összeg került felhasználásra. Ebből a keretből kerültek támogatásra azok a civil szervezetek, 
akik összeférhetetlenség miatt az előzőekben említett civil támogatásból kimaradtak.  
A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

42/2014. (III.25.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi polgármesteri 
keret felhasználásáról készített beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
  

III. Fő napirendek: 
 

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásról szóló 6/2011. (III.2.) Ök. 
rendelet módosítása 
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Ruck Márton polgármester: A szociális bizottság tárgyalta a napirendet, megkérem az 
elnök urat, hogy ismertesse a döntést.   
  
Farkas Gyula Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: Az Idősek Otthona intézményi 
térítési díjai esetében két változat van, a bizottság a B változat elfogadását javasolja.   
 
Ruck Márton polgármester: Két javaslat került a bizottság elé, az idősek intézményi térítési 
díjánál viszont a bizottság úgy döntött, ne legyen díjemelés, a tavalyi összeg maradjon.  
Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés hozzászólás nem volt, Ruck Márton 
polgármester a rendelet tervezetet szavazásra bocsátja.    
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

       3/2014. (III.26) önkormányzati rendelete 
 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 
szóló 6/2011. (III.2.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 
32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi 
CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott  feladatkörében, a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény ( továbbiakban Szt.) 62.§ (2) 
bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 92.§ (2) bekezdés f) pontjában 
meghatározott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
 
(1)A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 6/2011. (III.2.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete 
lép.  
 
(2) A R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.   
 
 
 

2.§ 
 

(1)Ez a rendelet 2014. április 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti.  

 
Medgyesegyháza, 2014. március 18.  
 
  Ruck Márton      Dr. Horváthné dr. Barta Edit 
             polgármester                  jegyző 
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1. melléklet 
         

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 
    

I. Szociális étkeztetés  térítési díja   
a) helyben fogyasztva, vagy elvitellel     315,-Ft/fő/nap  
b) igénybevétel helyszínére történő szállítással   345,-Ft/fő/nap 

 
II. Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja  0,-Ft/gondozási óra                                                           

 
III. a) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja  

0,-Ft/ellátási nap  
b) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja  
nem rászoruló esetén       100,-Ft/nap 
   

IV. Nappali ellátás intézményi térítési díja étkezés nélkül 0,-Ft/nap 
 

           2. melléklet 
       

Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás 
 

I. Ápolást, gondozást nyújtó ellátás, idősek otthona intézményi térítési díja 
 
a) havi intézményi térítési díj      75 450,- Ft/fő/hó 
b) napi intézményi térítési díj     2515,- Ft/fő/nap 

 
 

10. A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet megalkotása 
 

Ruck Márton polgármester: Az előterjesztést Liker János aljegyző készítette, tegnap a 
pénzügyi bizottság tárgyalta. Megadnám a szót a bizottság elnökének, ismertesse a bizottság 
véleményét.   
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A 2014. január 1-el életbe lépő 
új önkormányzati törvény sok feladatot ró az önkormányzatokra, a rendelet alkotás terén is. 
Felhatalmazást kap a települési, a fővárosban a fővárosi önkormányzat, hogy rendeletben 
állapítsa meg a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására 
irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályait. Új utcák esetében az 
önkormányzatnak két éven belül kell a táblákat kitenni, illetve azoknak az ingatlan 
tulajdonosoknak, akiknek nincs az ingatlanukon házszám, 180 napon belül kötelesek pótolni. 
A bizottság elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet.  
 
Forgó Pál alpolgármester: A házszámnál nem kell tábla, a forgalomban lehet venni 
számokat, csak azt kell kitenni. Jó lenne, ha a helyi újságban is felhívnánk a lakosok 
figyelmét.  
 
Ruck Márton polgármester: Azt tudni kell, hogy a mentőknek is nagy segítség lenne, ne 
kelljen keresni az adott ingatlant. Úgy gondolom, hogy ez mindenkinek az érdeke.  
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Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés hozzászólás nem volt, Ruck Márton 
polgármester a rendelet tervezetet szavazásra bocsátja.    

 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta: 

 
Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

4/2014. (III.26.) önkormányzati rendelete 
a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 

 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 
 

1.    A rendelet hatálya, célja 
1.§.  

(1) A rendelet hatálya Medgyesegyháza város közigazgatási területére terjed ki. 
(2) Medgyesegyháza város közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot 
megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e 
rendelet szabályai szerint lehet. 

2. Értelmező rendelkezések 
2. §. 

E rendelet alkalmazásában: 
1. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti 

közterület 
2. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és 

nyilvántartásáról szóló kormányrendelet szerinti közterületnév 
3. Házszám: olyan számmal, számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az 

ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az 
ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja. 

 
                                    3.A közterületek elnevezésének általános szabályai 
3. § 

(1) Minden közterületet el kell nevezni. A közterületek nevének megállapítása és 
megváltoztatása Medgyesegyháza Városi Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe 
tartozik. 
(2) Az újonnan létesített közterület nevét, a létrejöttét követő egy éven belül kell 
megállapítani. 
(3) Közterület elnevezését a megállapításától számított 10 éven belül nem lehet 
megváltoztatni. 
(4) A lakótelkek épületei közötti ún. szerviz utakat, továbbá a mezőgazdasági célú és 
lakónépességet nem érintő dűlőutakat nem szükséges elnevezni. 
(5) Az elnevezett utca természetes folytatásaként nyíló új útszakasz külön elnevezési eljárás 
nélkül a már elnevezett utca nevét veszi fel. 

 
4. § 
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(1) A közterület elnevezésénél, figyelemmel kell lenni Medgyesegyháza város jellegére, 
történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira. Az elnevezés lehetőleg utaljon a 
közterületnek a községen belüli elhelyezkedésére, és helytörténeti vonatkozásaira. 
(2) A város közigazgatási területén, több azonos elnevezésű közterület nem lehet. 
(3) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi 
névről vagy fogalomról lehet elnevezni. 

 
5. § 

(1) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és közérthető, a 
magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen, valamint alkalmazni kell az Mötvv. 
14.§ (2)-(3) bekezdéseit. 
(2) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet. 
(3) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan 
személynek állítson emléket, aki 

a) a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett, és 
b) élete, munkássága valamely módon Medgyesegyháza városhoz kötődik. Kivételes 
esetben Medgyesegyházához nem kötődő, de az emberiség egyetemes történelmében 
kiemelkedő jelentőségű személy. 
 

4. A közterületek elnevezésének eljárási szabályai 
6. § 

(1) A közterület nevének megállapítása, vagy megváltoztatása Medgyesegyháza Városi 
Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. 

(2) A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti: 
  a) a polgármester, 
  b) a jegyző, 
  c) a képviselő-testület bizottsága, 
  d) a helyi önkormányzat képviselője, 
   e) Medgyesegyháza város közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező 

állampolgár, 
  f) Medgyesegyháza város közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel, telephellyel 

rendelkező természetes, vagy jogi személy. 
(3) A beérkezett javaslatokat a képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
véleményezi. 
(4) Közterületi neveket érintő döntés előtt szakmai vélemény kérhető a Földrajzinév-
bizottságtól. Az Mötvv. 14.§. (3) bekezdés esetén az önkormányzat beszerzi a Magyar 
Tudományos Akadémia állásfoglalását. 
 

7. § 
Az elnevezésre vonatkozó előterjesztést legalább két fordulóban kell tárgyalni, és azt a két 
forduló között legalább 15 napra közzé kell tenni a település honlapján és a helyi televízióban. 
Az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott észrevételeket is a képviselő-testület elé kell 
terjeszteni. 

 
8. § 

A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést ki kell hirdetni, és közzé kell tenni a honlapon 
és a helyi televízióban, továbbá a döntésről, értesíteni kell a Járási Hivatalt (az Okmányirodát, 
az illetékes földhivatalt), az illetékes rendőrkapitányságot, postahivatalt, tűzoltóságot, 
mentőállomást, a közmű-szolgáltatókat és a cégbíróságot. 
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5. A házszám megállapítására vonatkozó szabályok 
9. § 

(1) A lakóházakat, egyéb épületeket és az építési telkeket (a továbbiakban: ingatlan) 
házszámmal kell ellátni. 
(2) A házszámozásnál figyelemmel kell lenni, azon beépítetlen telkekre is, melyek a későbbi 
beépítéskor a közbenső házszámot kapják. 
(3) Ingatlan megosztása esetén – ha az újonnan kialakuló telek ugyanarra a közterületre nyílik 
– a házszámot az ABC nagybetűivel kell megkülönböztetni. 
(4) Nyúlványos (nyeles) telek kialakításánál az ingatlan megosztás szabályait kell figyelembe 
venni. Telekegyesítéskor a házszámokat össze kell vonni. 
(5) Ha egy ingatlan több közterülettel (utcával) is érintkezik (pl.: saroktelek) házszámot arról 
a közterületről lehet megállapítani, amely felől az ingatlan megközelíthető (bejárata esik), 
vagy új megosztás esetén a szélesebb közterület soron következő házszámát kell kapnia, 
esetleges alátöréssel. 
(6) Az elnevezni kívánt új ingatlanhoz legközelebb eső házszámot kell alkalmazni, az ABC 
nagybetűinek alátörésével. 
 

10. § 
(1) Az út, utca, körút, köz, sétány, stb. (a továbbiakban együtt: utca) házszámozását úgy kell 
elvégezni, hogy a számok a város központjától kifelé haladva, 1-től kezdődően növekedjenek. 
Az utca bal oldala páros, a jobb oldala páratlan számozást kap. 
(2) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával 
megegyező irányú. 
(3) Földrajzi okokból csak egyik oldalán beépíthető utcák (folyópart, árokpart) házszámozása 
1-től kezdődően folyamatos. 
(4) Az (1) – (3) bekezdés rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglévő 
közterületek házszámozását nem érintik. 
 

11. § 
(1) Amennyiben egy ingatlanon, azonos házszám alatt több épület, illetve több lakás található, 
úgy azok az épületek számot, illetve ajtószámot kapnak. 
(2) A kialakult házszámozást követően egyesített ingatlanok megtartják eredeti házszámukat. 
(3) Egy közterületre nyíló több ingatlan azonos számmal nem jelölhető. 
 

12. § 
A házszám megállapításáról szóló határozatot az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon 
túl közölni kell a 8. §-ban meghatározott szervekkel, valamint az ingatlannal közvetlenül 
határos ingatlan tulajdonosaival. 
 

6.    Névtáblák elhelyezésének szabályai 
13. § 

(1) A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni. 
(2) A közterületek névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy 
külön tartószerkezeten kell elhelyezni. 
(3) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla 
kihelyezését tűrni köteles. 
(4) A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség szerinti cseréjéről az önkormányzat 
a település üzemeltető cége útján gondoskodik. 
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14. § 
A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat, a 
változásról szóló döntést követő egy évig, piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell 
hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell 
elhelyezni. 
 

7.    Házszámtábla elhelyezésének szabályai 
15. § 

(1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti 
kerítésére, házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, 
ennek hiányában tulajdonosának elhelyezni. 

(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség 
szerint cseréjéről és pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezett gondoskodik. 

 
 

8. Záró rendelkezések 
 

16. § 
A házszámokat, azok változásait a polgármester hivatalból vagy kérelemre állapítja meg. 
 
 

17.§ 
(1) E rendelet 2014. április 1. napján lép hatályba. 
(2) A rendelet hatályba lépésétől számított 2 éven belül – az önkormányzat – a 
költségvetésben rendelkezésre álló összegből gondoskodik a hiányzó utcanév táblák 
pótlásáról. 
(3) Az ingatlantulajdonosok a rendelet hatályba lépésétől számított 180 napon belül kötelesek 
gondoskodni a házszámtáblák kihelyezéséről. 
 
 
Medgyesegyháza, 2014. március 25. 
 
 
  Ruck Márton      Dr. Horváthné dr. Barta Edit 
             polgármester                  jegyző 

 
 

11. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások szabályozásáról szóló 
24/2013.(XII.18.) Önkormányzati rendelet módosítása.  

 
Ruck Márton polgármester: A szociális bizottság tárgyalta, megadnám a szót a bizottság 
elnökének a szót, ismertesse a bizottság álláspontját.  
 
Farkas Gyula Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: A rendeletünkben elírás  történt,  ezt  
kellene módosítanunk. A bizottság javasolja a rendelet tervezett elfogadását.  
 
Ruck Márton polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester a rendelet tervezetet szavazásra bocsátja.    
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta: 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
       5/2014. (III.26.) önkormányzati rendelete 

 
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások szabályozásáról szóló  

 24/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 33. cikk (1) bekezdésében, a 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 , 25.§ (3) bekezdés b) pontjában , 26. §-ban, 32.§ (3) bekezdésében,  
37/A.§ (3) bekezdésében, 50.§ (3) bekezdésében a 140/R.§-ában, valamint a gyermekek 
védelméről és  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban Gyvt. ) 
18.§ (2) bekezdésében, 21.  § (1) bekezdésében, 131.§ (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörben eljárva a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások valamint a 
gyermekvédelmi feladatok végrehajtásának helyi szabályairól a következőket rendeli el.  
 

1.§ 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben 
nyújtott szociális ellátásokról szóló 24/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban 
„R.”)  7.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
 „ (5) A rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti önkormányzati segély ügyekben a 
polgármester jár el. „ 
 

2.§ 
 

(1)Ez a rendelet - a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti.  
 
(2) A R. hatályba lépésével  egyidejűleg hatályát veszti a  R. 13.§-a. 
 
Medgyesegyháza, 2014. március 25. 
  
  Ruck Márton      Dr. Horváthné dr. Barta Edit 
              polgármester                  jegyző 
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12. Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda beiratkozási időpont és nyári nyitva tartás 
meghatározása. 
 

 
Ruck Márton polgármester: A szociális bizottság tárgyalta, megadnám a szót a bizottság 
elnökének a szót, ismertesse a bizottság álláspontját.  
 
Farkas Gyula Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: Az óvodai beiratkozás időpontját 
tudomásul vesszük, a takarítási szünet időpontjára a bizottság javasolja a 2014. augusztus 6.- 
19. közötti időpontot.  
 
Ruck Márton polgármester: Körünkben van Varga Jánosné, az óvoda vezetője. Szeretném 
kérdezni, hogy van-e kiegészíteni valója? 
 
Varga Jánosné: Ebben a két hétben az egész intézmény meszelése nem megoldható. Ilyenkor 
minden egyes játék átmosásra kerül és ki is kell takarítani. A dolgozók szabadságolását is meg 
kell oldani.  
 
Farkas Gyula Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: A bizottság erre is gondolt. Ezeket a 
munkákat meg lehet úgy is oldani, hogy vállalkozót kell keresni, aki be tudja vállalni ennyi 
idő alatt. Ha már egy csoportszoba kész van, akkor ott már lehet takarítani.  
 
Ruck Márton polgármester: Ott voltam én is a tegnapi bizottsági ülésen, amikor ez a döntés 
megszületett. Úgy gondolom, hogy nem hagyjuk magára az intézményt. Fel tudunk ajánlani 
segítséget.  
 
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 
határozatokat fogadta el: 
 

43/2014. (III.25.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Varázserdő 
Óvodába történő beiratkozás időpontját az alábbiak szerint határozza meg: 
 

2014. május 5-6-7 (hétfő-szerda) 
8.00 órától 17,00 óráig 

 
Helye: Medgyesegyháza, Varázserdő Óvoda Hősök u. 2. 
Felhatalmazza a polgármestert a közlemény, hirdetmény kibocsátására. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Varga  Jánosné intézményvezető 
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44/2014. (III.25.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Varázserdő 
Óvodában a nyári szünet időpontját az alábbiak szerint határozza meg: 
 
2014. augusztus 6.- 19.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Varga  Jánosné intézményvezető 
 
 

13. Civil szervezetek támogatására benyújtott pályázatok elbírálása 
 
 

Ruck Márton polgármester: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztés, megkérem a 
bizottság elnökét, ismertesse a kialakult álláspontot.  
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Minden évben megpróbál az 
önkormányzat a helyi civil szervezeteknek segítséget biztosítani a munkájukhoz. Ebben az 
évben 4 millió Ft-ot különítettünk el e célra. Pályázatot írtunk ki. Erre 11 civil szervezet 
nyújtott be pályázatot. Előfordult olyan eset, hogy összeférhetetlenség áll fenn. Tehát maga az 
egyesület vezetésében olyan személy szerepel, aki a döntéshozásban részt vesz. A 
Medgyesegyházi „Nebulókért” Alapítvány részéről volt egy változás, Nagy Attila a 
kuratóriumi tagságáról lemondott, az alapítvány összeférhetetlensége megszűnt. A 
Medgyesegyháza Sportegyesületet, a Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesületet, és 
a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete esetében fennáll az összeférhetetlenség. Ezeket az 
egyesületeket ebből a civil keretből nem lehet támogatni. Viszont úgy, mint korábban 
megpróbáltunk megoldást találni ezeknek az egyesületeknek a támogatására. A támogatások 
elosztásánál mindenképp figyelembe vettük azt, hogy van folyó beruházás. Ezek az 
egyesületek LEADER forrásból nyertek támogatást. Ezeknek az egyesületeknek hitelt kell 
felvenniük, ezeknek a hiteleknek költségei, kamatai vannak. Valamint ezek a pályázatok a 
város érdekeit szolgálják. Olyan célokat valósítanak meg, mely önkormányzati feladat lenne. 
Feladatunk az, hogy ezeket visszafinanszírozzuk. El szeretném mondani, hogy kinek mekkora 
nagyságrendű támogatást tudtunk biztosítani. Minden pályázó támogatásban részesül a 
pénzügyi bizottság javaslata szerint. 2 140 000 Ft-ot adtunk a civil szervezeteknek összesen. 
A 4 000 000 Ft-ból fennmaradó összeget javasoljuk átcsoportosítani a polgármesteri keretbe, 
1 860 000 Ft-os összeget. Ezt kiegészítenénk még a másik három egyesület részére adandó 
támogatással, 1 940 000 Ft összeggel. A Sportegyesület részére a kereteinkhez mérten a 
lehető legnagyobb támogatást biztosítottuk. A tavalyi évben olyan vállalást tett a képviselő-
testület, hogy támogatja a felnőtt labdarúgó szakosztálynak az újraindítását, működését. 
Akkor már mindenkinek nyilvánvaló volt, hogy a tavaszi szezont is támogatnunk kell. Tehát a 
tavaszi szezonban 1,2 millió Ft-tal támogatjuk. Az őszi szezonban is 1,2 millió Ft-tal, azonban 
ezt az összeget abban az esetben biztosítjuk a felnőtt labdarúgó szakosztály részére a 
következő szezonra vonatkozóan, amennyiben ezt a szezont úgy zárja, hogy a település és a 
testület elvárásainak megfelel.  
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Ruck Márton polgármester: Azt láthatjuk, hogy közel 6 millió Ft támogatást adunk a civil 
szervezeteknek. Látszik a tendencia, hogy minden évben egy kicsit többet tudunk adni a 
civiljeinknek. Olyan jogszabályi változás történt, hogy polgármesteri keretből alapítványt nem 
lehet támogatni.  
 
Forgó Pál alpolgármester: Nem tartom jó ötletnek, hogy érintettség miatt a támogatásokat a 
polgármester kezébe kell adja a testület. A mostani képviselők valamilyen formában érintettek 
a civil szervezetekben, alapítványokban. Nem a személyedet kifogásolom, vagy nem bízok 
benned. Viszont hiába mondja a pénzügyi bizottság, hogy mekkora összeget kíván adni, 
pontosan nem szabhatja meg, hanem a polgármester dönti el. Ennek valamilyen más módját 
kell találni. Rendben van az, hogy a civil szervezeteket támogatjuk, de szerintem kell legyen 
egy határ. Az nem megy, hogy egy civil szervezet a saját kiadásainál is többet igényel. A 
polgárőr egyesület például működésképtelen lenne, ha nem adnánk pénzt, nem segítenénk 
őket. Ha pedig egy civil szervezet hitel kamatait szeretnénk támogatni, akkor annak keressünk 
más módját. Úgy gondolom, ha valaki létrehoz egy civil szervezetet, vagy egy alapítványt, 
akkor tagdíjból és egyéb bevételeiből gondoskodjon a működtetéséről. Felhozom a civil 
szervezetünket, melynek én is tagja vagyok, hogy tagdíjból él, és önálló. 
Nem értek egyet ilyen értelemben az előterjesztéssel, ezt már tegnap bizottsági ülésen is 
mondtam.  
 
Sütő Mária Márta képviselő: Elmondta, hogy több civil szervezet arra apellál, hogy az 
önkormányzattól kapott támogatásból próbál megélni. Átnézve a pályázatokat, én ezt egyetlen 
egy esetben sem láttam. Úgy gondolom, hogy azoknak a civil szervezeteknek, akik csak az 
önkormányzat támogatására alapoznak, azoknak majd az idő megoldja a működési kérdését. 
Nagyon sok olyan önkormányzat van, aki nem tudja így támogatni a civil szervezeteit, 
szeretném is megköszönni a Civil Kerekasztal nevében is. Nem csak pénzeszközökkel 
támogatja, ezt a többiek nevében is megköszönöm. A civilek ezeket az összegeket, amit 
kapunk arra fordítjuk, hogy a város programjához csatlakozva a programokat minél 
gazdagabbá, színesebbé tegyük.  
  
Nagy Attila képviselő: Marika utolsó mondataihoz csatlakoznék. Úgy gondolom, hogy 
dicséretes, hogy az önkormányzat ilyen mértékben támogatja a civileket, ezért köszönet. Azt 
gondolom, hogy ezek nélkül nem tudnánk létezni. A pályázati és egyéb források felkutatása 
mindennapos és nagyon komoly erőfeszítéseket teszünk jó néhány esetben. Nem kizárólag az 
önkormányzat forrásaira támaszkodunk.  
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Alpolgármester úr olyan 
dolgokat jegyzett meg, mely sokunkat elgondolkodtatásra késztet. Polgármester keretébe 
delegálunk összegeket és döntést adunk át. A polgármester úrnak ugyan úgy el kell számolnia, 
tehát nem gondolom, hogy felelőtlen döntést hoznánk. Egy-egy egyesület abban az esetben is, 
ha nem kap támogatást, a tevékenységét azon lehetőségek mellett is megpróbálja elvégezni, 
ami rendelkezésére áll. Az egyesületek tagjai sokszor saját költségükön tesznek a településért. 
Amennyiben kapnak lehetőséget, élniük kell ezzel.  
 
Ruck Márton polgármester: Több dolog is felvetődött a polgármesteri kerettel 
kapcsolatban. Én nagyon szívesen lemondok arról a feladatról, hogy a polgármesteri keretből 
támogassunk  olyan  egyesületet,  mely  a  testületen  belül  összeférhetetlen.  Viszont  nem  
találtunk jobb megoldást. Ha szükséges, lehet szigorításokat beletenni ebbe az önkormányzati 
pályázati rendszerbe. Például a működési költség és a megpályázott összeg aránya. Vagy 
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meghatározhatjuk azt, hogy csak olyan civil szervezetek pályázhatnak, akik medgyesegyházi 
székhellyel rendelkeznek. Minden civil szervezet valami olyan dolgot tesz a város érdekében, 
ami önkormányzati feladat lehetne. Azok az emberek, aki ezekben a civil szervezetekben 
dolgoznak, mindezt nem pénzért teszik, a szabadidejüket feláldozzák. Az elmúlt három év 
bebizonyította, hogy a polgármesteri keretből sok esetben lehetett úgy segíteni, hogy valami 
azonnal kellett. Nem kellett összehívni a testületet. Utólag természetesen ezekről a 
kötelezettségvállalásokról be kell számolnom a testület felé. Úgy gondolom, hogy ez a 
rendszer működőképes így.  
 
Forgó Pál alpolgármester: Nem arról van szó, hogy nem bízom meg a munkádban. A jegyző 
asszony tájékoztatott bennünket, hogy nem lehet meghatározni a polgármesternek, hogy a 
polgármesternek biztosított összeget mire használhatja fel. A jogszabály így szól. Én egész 
életemben támogattam a sportot és a civil egyesületeket, de olyat ahol legalább 500 gyerek 
van. Én az arányokkal nem értek egyet.  
 
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 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

45/2014. (III.25.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete összeférhetetlenség és érintettség 
fennállása miatt kizárja a Medgyesegyháza Sportegyesületet, a Románság Hagyományaiért és 
Jövőjéért Egyesületet, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületét a 6/2014. (II.04.) Kt. 
határozattal a medgyesegyházi civil szervezetek támogatására kiírt pályázati eljárásból. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: azonnal 

 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

46/2014. (III.25.) Kt. határozat 
 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetésében a civil 
szervezetek támogatására elkülönített összegből   
 
- a Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak  
  Egyesülete működését       300 000,- Ft összeggel, 
- a Medgyesegyházi Bűnmegelőző Vagyonvédelmi és  
  Önvédelmi Egyesület működését       200 000,- Ft összeggel, 
- Mozgáskorlátozottakkal Dél-alföldi Regionális 
  Egyesület működését       50 000,- Ft összeggel,  
- a Boldog Otthon Alapítvány  
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  működését        120 000,- Ft összeggel, 
- a Medgyesegyházi Evangélikus Egyházközség  
  működését          200 000,- Ft összeggel, 
- a KÉSZ-en állunk Medgyesegyháza! Alapítvány 
  működését          300 000,- Ft összeggel, 
- az Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány 
  működését         50 000,- Ft összeggel  
  támogatja. 
-Medgyesegyházi „Nebulókért” Alapítvány     920 000,- Ft összeggel 
 
Felkéri a polgármestert az elszámolási kötelezettséget is tartalmazó támogatási szerződések 
aláírására.  
 

Felelős: Ruck Márton polgármester 
    Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

  Krucsai Mariann pénzügyi vezető 
Határidő: azonnal 

 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

47/2014. (III.25.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi civil alapból fel nem  
használt 1 860 000,- Ft összeget és a tartalékkeretből 1 940 000 ,- Ft összeget átcsoportosít a 
polgármesteri keret előirányzatába.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy ezen összeget civil szervezetek –kivéve alapítványok- 
támogatására használja fel.  
Megbízza a jegyzőt a szükséges költségvetési rendelet módosítás előkészítésére.   
  
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: értelem szerint  

 
 

14. Alapító okiratok módosítása 
 
 
Ruck Márton polgármester: A szociális bizottság tárgyalta a napirendet, megadnám a szót a 
bizottság elnökének a szót, ismertesse a bizottság álláspontját.  
 
Farkas Gyula Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: Az alapító okiratok módosítása 
jogszabályváltozások miatt kerül módosításra. A bizottság mind a három határozati javaslatot 
elfogadásra javasolja.  
 
Ruck Márton polgármester: Pénzügyi bizottság is tárgyalta az előterjesztést, megadnám a 
szót a pénzügyi bizottság elnökének.  
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Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság támogatja az alapító 
okiratok módosítását.  

 
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 
határozatokat fogadta el: 
 

48/2014. (III.25.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Városi 
Önkormányzat Gondozási Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Az Alapító okirat 3.) pontja hatályát veszti. 
 
Alapító okirat 8.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„ 8. A költségvetési szerv vezetője gyakorolja a Gondozási Központ munkáltatói 
jogkörét.„  

 
Alapító okirat 12.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„12. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása. 
 

072111 Háziorvosi alapellátás 
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
072311 Fogorvosi alapellátás 
072420 Egyészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 
074031 Család és nővédelmi egyészségügyi gondozás 
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 
102030 idősek, demens betegek nappali ellátása 
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 
107051 Szociális étkeztetés 
107052 Házi segítségnyújtás 
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
107054 Családsegítés 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 
013360  Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

   szolgáltatások” 
 

 
Alapító okirat 13.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„13. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet  nem folytat.” 
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Alapító okirat 14.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„ 14. A költségvetési szerv alapításának időpontja 1998. január 1. „ 
 
Alapító okirat 15.) c.  pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„c) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejövő egyéb 
foglalkoztatásra irányuló jogviszony.” 

 
Az alapító okirat hatályossága: 
 
A módosított alapító okirat 2014. április 1-én lép hatályba. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított, és a módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 
 
Határidő: értelem szerint   
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző    

  Mészárosné Hrubák Mária. intézményvezető 
 
 

49/2014. (III.25.) Kt. határozat 
 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Varázserdő 
Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Az Alapító okirat 13.) pontja hatályát veszti. 
 
Alapító okirat 14.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„ 14. Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
  

851020 óvodai nevelés 
 

Alapító okirat 16.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„16. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 
 

091110Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
-  úszásoktatás, 
-  angol nyelv,  
-  néptánc 

091140Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladati 
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

  feladatai: 
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az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság 
szakértői véleménye alapján: 
- egyéb pszichés fejlődési (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási) zavarral küzd, 
- enyhe értelmi fogyatékos.” 

096010 Óvodai intézményi étkeztetés 
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 
013350Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb  

   szolgáltatások 
104060A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 
 

Alapító okirat 23.) c.  pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„c) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejövő egyéb 
foglalkoztatásra irányuló jogviszony.” 

 
Alapító okirat 24.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„ 24. Az alapító okirat hatályossága: 
 
Jelen alapító okiratot módosító okirat 2014. április 1. napján lép hatályba.” 

 
 Az alapító okirat módosítást Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
49/2014. (III.25.) Kt. határozatával fogadta el.  

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított, és a módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző    
   Varga Jánosné intézményvezető 

 
 

50/2014. (III.25.) Kt. határozat 
 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Közös 
Önkormányzati Hivatal alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Alapító okirat 10.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„10. Tevékenységi kör: 
Az Mötv. 84. § (1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja Medgyesegyháza Város és 
Pusztaottlaka Község Önkormányzatainak működésével, valamint a polgármester és a 
jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 
Ellátja a Mötv. és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott 
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feladatokat. A helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok, az 
önkormányzatok költségvetési szerveinek, valamint az önálló jogi személyiségű Dél-
Békési Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, és a Dél-Békési Többcélú 
Kistérségi Társulás adminisztratív, munkaszervezeti, valamint számviteli, könyvviteli, 
gazdálkodási feladatait.” 

 
Alapító okirat 12.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„ 12. Az Intézmény államháztartási szakágazati besorolása: 

 
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 
 
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 
 
011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 
011140  Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
011220  Adó-, vám és jövedéki igazgatás 
013210  Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 
016010  Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz    kapcsolódó tevékenységek 
016020  Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
016030 Állampolgársági ügyek 
044310 Építésügy igazgatása 
062010 Településfejlesztés igazgatása 
109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 

 013330  Pályázat- és támogatáskezelés- ellenőrzés  
013350  Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatás 
 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
 076010 Egészségügy igazgatása 
 061010 Lakáspolitika igazgatása 
 098010 Oktatás igazgatása 
 082010 Kultúra igazgatása” 

 
 

Alapító okirat 16.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„16. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:       
      

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő és ügykezelő, melyekre a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az 
irányadók.  
Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó.  
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény az irányadó.”  



27 
 
 

Alapító okirat 17.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„17. Az alapító okirat hatályossága: 
 

Az alapító okirat módosítás 2014. április 15. napján lép hatályba. 
 

Záradék: 
Az alapító okirat módosítást 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 50/2014. (III.25.) Kt. 
határozatával 
Pusztaottlaka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2014. (…..) Kt. 
határozatával hagyta jóvá. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított, és a módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző    

     
15. Local Agenda 21 elfogadása 

 
Ruck Márton polgármester: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést, megadnám a 
szót a pénzügyi bizottság elnökének.  
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Egy 166 oldalas dokumentum 
az, ami ezt lefedi. 1992-ben lett elfogadva az Agenda 21, ami feladatokat tartalmazott a XXI. 
századra vonatkozóan. Ennek az elvei, hogy olyan fejlődést kell elindítani és működtetni, ami 
kielégíti a jelen generáció szükségleteit, viszont nem veszélyezteti a jövő generációjának 
hasonló igényeinek a kielégítését. Folyamatban van a DAREH önkormányzati társulás 
kapcsán egy pályázat, melyben a térségre vonatkozóan feladatul vállalta az összes érintett 
települése, hogy elkészíti a helyi fenntarthatósági tervét. Ennek megfelelően elkészíttettük az 
anyagot, így megfelelünk az elvárásoknak. A bizottság javasolja elfogadni a tervet.  
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: 

51/2014. (III.25.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Lanfarm Kft. által elkészített 
Medgyesegyháza Local Agenda 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja című dokumentumot 
a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja. 
 

* A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel. 
  
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: azonnal 
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16. Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása 
 
Ruck Márton polgármester: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést, megadnám a 
szót a pénzügyi bizottság elnökének.  
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Az előzőekben is utaltam a 
jogszabályváltozásokra. Bizottsági ülésen jegyző asszony által kiegészítésre került egy olyan 
részt, hogy a feladatokat tekintve egy sor kimaradt, 072112 Háziorvosi, ügyeleti ellátás. Ezt 
eredetben kéri beleépíteni. A bizottság a rendelet tervezetet javasolja elfogadni.  
 
Ruck Márton polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester a rendelet tervezetet szavazásra bocsátja.    
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta: 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2014.(III.25.) 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 következő rendeletet alkotja:  
 

1. § 
 

(1) Medgyesegyháza Városi Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2012.(III.28.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: R.) 1. §- az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki: 
 
“ (8) Az önkormányzat telephelyei: 

5666 Medgyesegyháza, Luther u. 3-7. 
5666 Medgyesegyháza, Jókai u. 3-5.” 

 
 
(2) A R. 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ (1) Az Önkormányzati Hivatal önálló jogi személy, költségvetési szerv. A 
költségvetés határozza meg az intézmény működéséhez szükséges előirányzatokat, 
működési fenntartási költségeket.” 
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(3) A R. 34. § (1) bekezdése d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ d) ellátja az önkormányzat intézményei, valamint a nemzetiségi önkormányzatok 
pénzügyi –gazdálkodási feladatait külön megállapodásban rögzített módon.” 
 
(4) A R. 34. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
“ (2) Az önkormányzat által létesített és fenntartott intézmények a mindenkori 
költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési kereteiken belül időarányos 
gazdálkodást kötelesek folytatni. Az intézmény részére biztosított éves költségvetési 
keretet csak a Képviselő-testület csökkentheti, illetve vonhatja el. Az intézmény a 
Képviselő-testület által kötelezően előírt bevételi összegen felüli bevételével szabadon 
rendelkezik, azt – alapfeladatainak sérelme nélkül – felhasználhatja dologi kiadásokra, 
bért azonban nem képezhet belőle.” 
 
(5) A R. 4. melléklet 2. a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ a) dönt az önkormányzati segély és a szemétszállítási díjkedvezmény 
megállapításáról,”  
 
(6) A R. 6. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép 
 

2. § 
 

Ez a rendelet 2014. április 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
 
 

Ruck Márton      Dr. Horváthné dr. Barta Edit 
polgármester              jegyző 

 
 

1. melléklet 
 
 

Az önkormányzat kormányzati funkciók szerint besorolt alaptevékenysége 
 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége 

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés  
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok (nem szociális bérlakás, önkormányzati tulajdonú 
üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása, állagmegóvás, 
felújítás) 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési egyéb 
szolgáltatások 

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
 022010 A polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 
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 031030 Közterület rendjének fenntartása 
 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
 041236 Országos közfoglalkoztatási program 
 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
 041237 Közfoglalkoztatás mintaprogram 

042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások 
 045120 Út, autópálya építése 
 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 
 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
 046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek 
 046030 Egyéb távközlés 
 047120 Piac üzemeltetése 

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, 
szállítása, átrakása 

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezés 
 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 

061020 Lakóépület építése 
 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 
 063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás 
 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 
 064010 Közvilágítás 
 066010 Zöldterület-kezelés 
 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
  072112            Háziorvosi, ügyeleti ellátás 
  081030             Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása (diáksport) 

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység  
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
082044 Könyvtári szolgáltatások 
082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, 

nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és 
szabályozása 

084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások 
fejlesztése, működtetése 

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok 
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok 
096010 Óvodai intézményi étkeztetés 
096020 Iskolai intézményi étkeztetés 
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104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 
105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások 
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” 
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 
 
 

17. Békés Manifest Nonprofit Kft.  
 
Ruck Márton polgármester: A beszámolót a pénzügyi bizottság tárgyalta. Megadom a szót 
a pénzügyi bizottság elnökének, ismertesse a bizottság álláspontját.  
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Tavaly decemberben a Békés 
Manifest Kft. jelzéssel élt, hogy a Kft. működése forráshiánnyal működik. Ennek a 
finanszírozására úgy nyilatkoztunk, ha lehetőség lesz rá és igényli a Kft. akkor valamilyen 
formában biztosítjuk részére ennek a finanszírozását. Egy szerződés van a Kft. és az 
önkormányzat között, ha a Kft. ki tudja mutatni a forráshiányt, akkor ez az összeg nála 
maradhat. Erre benyújtásra került egy pályázat, mely elbírálása még folyamatban van. 
Amennyiben a pályázat nyer, akkor az összeg abból a pályázatból lesz finanszírozva. Most 
viszont a Kft. működéséhez szükséges lenne ennek az összegnek az átadása. Minden érintett 
településre érvényes. Ezt az összeget tagi kölcsönként tudnánk átadni, december 31-ig.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

52/2014. (III.25.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete kamatmentes tagi kölcsönt nyújt a 
Manifest Nonprofit Kft. részére 1.5oo.ooo.- Ft összegben, - a 2014. évi költségvetés tartalék 
kerete terhére - melynek lejárata 2014. december 31. 
A Békés-Manifest Kft. köteles a tagi kölcsönt 8 napon belül visszafizetni, amennyiben a 
feladat ellátására központi forrásból támogatásban részesül, vagy a veszteség valamilyen más 
forrásból megtérül. 
Felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés aláírására és a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

I. Bejelentések 
 
Dr.  Karsai  Ervin  helyi  lakos:  Az iskolával kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy 
tanítottam 60 évet, és ez alatt az idő alatt egy gyermeket buktattam meg. Tanítóknak is lehet 
hibája, ha egy iskolában bukások vannak, vagy problémák a gyerekekkel. Igaz, abban az 
időben sok minden másként volt.  
Azt tudni kell, hogy Medgyesegyháza 8 000 éves település, erre vannak dokumentumok. Jó 
lenne, ha ezt közkinccsé tennénk. Árpádék már a 12. honfoglalók voltak a Kárpát-
medencében, erre is vannak bizonyítékok. Kezdve az szkítáktól, a szarmatáktól, hunoktól, 
jászoktól. A rómaiak idejében Medgyes neve már ismert volt, erre is van bizonyíték. Majd 
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később a hunok idejében Medos-nak hívták ezt a területet. Később Árpádék idejében 
Medgyesnek hívták. Amikor Zaránd-megye megalakult István király idejében, Medgyes 
Zaránd-megyében volt 1876-ig. A környékbeli községek már akkor kezdtek kialakulni, így 
Bán-hegyes, Bán-kamrás és a Bán-kútak. Később Rákócziék után, amikor megindult a 
telepítés a Felvidékről hozzánk, akkor még csak Kismedgyes-pusztának hívták. 
Medgyesegyházán már az 1700-as években épült épület a postakocsi állomás, a mostani 
ÁFÉSZ épület, ahol Mária Terézia és II. József is járt. Sőt, az 1800-as években Rózsa Sándor 
is járt itt. A volt postakocsi állomás és környéke, mint idegenforgalmi érdekesség nem lehetne 
ezt nekünk felhasználni? Sehol a környéken ilyen épület ma már nincs. A másik a zsidó 
templom ami Medgyesen még létezik. Azt nem lehet közhírré tenni? Mikor átvonulnak 
csoportok, vagy éppen jönnek erre kirándulók tudják, hogy Medgyes van, létezik és több 100 
éve már megvan. alagútrendszer is fut alatta. Az evangélikus templom, amikor épült, 
cölöpökre építették, hogy ez az alagútrendszer ne omoljon be. Nem tudják ezt a medgyesiek 
sem. Közhírré kellene tenni. Petőfi Sándor 1848. augusztusában járt itt Damjanich egyik 
csapatával, Kuzma Károllyal együtt. Ezt nem lehetne egy emléktáblával megemlíteni. Ott a 
bánkúti templom, a bánkúti kastély, a medgyesi kastély. Ott volt a vágóhíd épülete, el lett 
adva. A magtár. Volt fürdő, szétverték. Volt két bőrgyár Medgyesen, ment a Malom, a 
szalámigyár. Nem lehet ezt valahogy az idegenforgalom szempontjából felhasználni?   
 
Ruck Márton polgármester: Azt  gondolom,  hogy  nagyon  sok  olyan  dolgot  említett,  ami  
testület számára megfontolandó. Nem biztos, hogy mindent egyszerre meg tudunk oldani. Ön 
tanár úr sokkal jobban ért ezekhez a dolgokhoz, nekünk ehhez segítségre van szükségünk. 
Elmondtuk, hogy helytörténeti anyagot gyűjtünk, érdemes lenne leülni, beszélgetni egy-két 
témáról.  Egy  testületi  ülés  nem  alkalmas  arra,  hogy  a  részleteket  és  szakmai  kérdéseket  
megvitassunk. Üljünk le a közeljövőben és beszéljünk róla.  
 
Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester az ülést 17:30 
órakor lezárta, zárt ülést rendelt el.  

 
Kmf. 

 
 
 
 
 

   Ruck Márton             Dr. Horváthné dr. Barta Edit       
   polgármester                jegyző 

 
 
 
 
 Simonka Jánosné  

           jegyzőkönyvvezető 
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