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Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 
 
6/2014. 
 

Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 
15:00 órakor kezdődött ülésén. 
 
A testületi ülés helye: Művelődési Ház emeleti klubterme 
 
Jelen vannak: Ruck Márton polgármester, Forgó Pál alpolgármester, Sütő Mária Márta, 
Kraller József, Farkas Gyula, Nagy Attila képviselők. 
 
Igazoltan távol: Király Gyöngyi képviselő 
 
Tanácskozási joggal részt vesz: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző, Liker János aljegyző, 
Horváth László Kész Kft. ügyvezetője, Nadabán János Medvíz Kft. ügyvezetője, Krucsai 
Mariann pénzügyi vezető. 
 
Meghívottként részt vesz: Dr. Molnár Katalin, Dr. Patvaros Áron, Dr. Rus János, Grósz Pál. 
 
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. 
Tájékoztatásul elmondom, hogy további előterjesztés került a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság ülésére, a „Tájékoztatás a 2014. április 6-án lebonyolításra került országgyűlési 
képviselők választásának költségeiről és bevételeiről”. Javaslom a napirendek közé felvenni, 
valamint a bejelentések közé a „Vízmű telekalakítás” napirendi pontot.  Van-e valakinek más 
javaslata? Más javaslat nem hangzott el, így a napirendi javaslatot szavazásra bocsátom. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
napirendet fogadta el: 
 
 

NAPIREND: 
 
 
 

I. Tájékoztatók 
 

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

2. Tájékoztató a Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület 2013. évi 
tevékenységéről 



2 
 
 

Előadó: Ádám Lajos elnök 
 

 
 

II. Beszámolók: 
 

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

 
III. Fő napirendek: 

 
1. Háziorvosi feladatok ellátására kiírt pályázat elbírálása 

Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

2. KÉSZ Kft. alapító okirat módosítása 
Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

3. A Gyulai Közüzemi Kft. 2013. évi beszámolójának, üzleti jelentésének, és a 2014. 
évi üzleti tervének elfogadása 
Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

4. A Gyulai Közüzemi Kft.-vel kötendő üzemeltetési szerződés 
Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

5. Békés-Manifest Kft. tagi kölcsön 
Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

6. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

7. Nyári gyermekétkeztetés 
Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

8. Csatlakozás a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület nemzetközi 
együttműködési projektjéhez  
Előadó: Ruck Márton polgármester 

 
9. Alapító okiratok módosítása 

Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

10. Zárszámadási rendelet elfogadása 
Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

11. Tájékoztatás a 2014. április 6-án lebonyolításra került országgyűlési képviselők 
választásának költségeiről és bevételeiről.  

 
IV. Bejelentések 
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1. Vízmű telep telekalakítás 
 
Ruck Márton polgármester: Mivel külsős pályázók vannak jelen, javaslom, hogy az. 1. 
főnapirendet tárgyaljuk a tájékoztatók, beszámolók előtt.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 
javaslatot.  
 
 

I. Fő napirendek: 
 

1. Háziorvosi feladatok ellátására kiírt pályázat elbírálása 
 

Ruck Márton polgármester: A tegnapi napon a pályázatokat mind a két bizottság tárgyalta. 
Megkérdezném a pályázókat, hogy van-e szóbeli kiegészítenivalójuk?  
 
Dr. Molnár Katalin pályázó: Nincs.   
 
Dr. Patvaros Áron pályázó: Nincs.  
 
Ruck Márton polgármester: Akkor megadnám a szót a szociális bizottság elnökének, 
ismertesse a bizottság álláspontját.  
 
Farkas Gyula képviselő: Két pályázat érkezett, egy harmadik is lett volna, csak kicsúszott a 
határidőből. Mind a két pályázat érvényes. Az egyik pályázó a hiányosságokat pótolta. A Dr. 
Molnár Katalin pályázatát nagy örömmel vette a bizottság. A másik pályázóval kapcsolatban 
volt a bizottságnak kérdése. Elég hosszasan vitattuk a pályázatokat. A Dr. Molnár Katalin 
pályázata nagyon pozitív elbírálásban részesült. Továbbra is szeretné folytatni a praxist. A 
bizottság a Dr. Molnár Katalin pályázatát javasolja a testületnek elfogadni.  
 
Kraller József képviselő: A környéken nagyon sok olyan háziorvosi körzet van, mely 
betöltetlen. Medgyesegyháza vonzó lehet az orvosok számára, ha ekkora volt az érdeklődés. 
A két pályázatot átnéztük, elmondhatjuk, megfeleltek az elvárásoknak. A szociális bizottság is 
jelezte, felmerült egy olyan kérdés, hogy helyettesítési formában kívánják ellátni ennek a 
körzetnek az ellátását?  
 
Dr. Rus János: Ugyanannyi rendelési időt adtunk volna meg, mint egy teljes ellátás esetében, 
ez heti 15 óra. 
 
Kraller József képviselő: Mindkét pályázó megfelelt a pályázati kiírásban foglaltaknak. A 
doktornő egy kis előnnyel indulhatott annak kapcsán, hogy jelenleg is a helyettesítési 
feladatokat ellátja. A pénzügyi bizottság is a Dr. Molnár Katalin pályázatát támogatja.  
 
Forgó Pál alpolgármester: Jelenlegi munkahelye Orosháza, ez év januártól dolgozik ott. 
Miért hagyná ott? 
 
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Nem hagyja, együtt csinálná a két praxist.  
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Forgó Pál alpolgármester: A három órás rendelési időt kevésnek tartom. Jelenleg a Molnár 
doktornő szeptember 1-től helyettesít, ennél jóval többet dolgozik. A doktornőt már ismerik a 
településen, és vártuk is, hogy pályázzon. Ennyi idő alatt megismerte a körzetet, úgy 
gondolja, hogy tud tenni az itt lakók jobb egészségügyi ellátásáért. Közmegelégedés van az 
eddigi munkájáról.  
 
Dr. Molnár Katalin: A rendelési idő valóban 5 x 3 óra, de van rendelkezésre állási idő, mely 
8 óra kell, hogy legyen, az ügyelettől ügyeletig terjedő intervallum. A hívásra történő 
kiérkezésnek meg van egy határideje. Ez két körzet ellátásánál, hogyan lenne megoldható 
Orosháza és Medgyesegyháza között? Én napi 8 órában rendelkezésre állok.  
 
Ruck Márton polgármester: Ez a kérdés a tegnapi bizottsági ülésen felvetődött.  
 
Dr. Rus János: Ezzel tisztában vagyunk, ezt tartottuk volna. Több háziorvosi praxist 
üzemeltetek. Jelenleg sok helyen az orvosok 70-80 km-t mennek el dolgozni. A készenléti 
időben az orvosok elérhetőek, ha szükséges visszamennek, vagy megbeszélik telefonon a 
további eljárást.  
 
Dr. Patvaros Áron: Reagálásra 40 perc van, lemértük, az Orosháza Medgyesegyháza 
távolság 30 perc alatt megjárható. Egyetértek vele, hogy egy saját orvos napi 8 órában sokkal 
előnyösebb. Úgy oldottam volna meg a rendelést, hogy hétfőn, szerdán és pénteken délelőtt, 
kedden és csütörtökön délután rendelek Orosházán, nyilván ezen a helyen meg fordítva 
képzeltem.  
 
Ruck Márton polgármester: Amiket a doktor úr elmondott a problémákról, tisztában 
vagyunk vele. Nem egyszerű betölteni az álláshelyeket. A lakosság részéről elégedettség van 
a doktornő munkájával.  
 
Forgó Pál alpolgármester: A hat hónap alatt sokat tett a doktornő. Nálunk az 5 x 3 óra 
rendelés nem felelne meg.  
 
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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

55/2014. (IV.29.) Kt. határozat 
 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a II. számú felnőtt háziorvosi 
körzet háziorvosi feladatainak ellátására kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatokat 
érvényesnek nyilvánítja.   
A II. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő működtetésére  
 
 

Kodein-Med Egészségügyi Szolgáltató Kft.  
(5700 Gyula, Nagváradi u. 30.) 
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pályázóval kíván szerződést kötni.  
 
Felhatalmazza a polgármestert az engedélyezési eljárás megkezdéséhez szükséges 
előszerződés a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, valamint a nyertes pályázatában 
foglaltaknak megfelelő tartalommal történő megkötésére. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az engedélyezést követően megkötendő végleges szerződést 
jóváhagyásra terjessze a képviselő-testület elé. 
 
  
Felelős: Ruck Márton polgármester 
  Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 
Határidő:  értelem szerint 

 
  

2. Tájékoztatók 
 

1. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 
 
Ruck Márton polgármester: A pénzügyi bizottság tárgyalta a tájékoztatót, megadom a szót 
a bizottság elnökének, ismertesse a bizottság álláspontját. 
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság álláspontja, hogy 
kéri a polgármester urat, hogy néhány pontot részletesebben ismertessen.  
 
Ruck Márton polgármester: Március 26-án, a volt Párházban egy megbeszélést tartottunk. 
A meghívottak az 1947-ben Gútáról kitelepítettek voltak. Felvetődött annak a gondolata, hogy 
ennek tiszteletére egy emlékmű létesüljön. Ennek óriási előkészítő munkája volt, melyet 
Forgó Pál alpolgármester úr végzett el. A családnevek fel fognak kerülni az emlékműre. Ha 
felmerülnek további nevek, azokat fel lehet majd tenni. Itt volt Karcagról Győrfi Sándor 
szobrászművész is a megbeszélésen. Holnap elmegyünk a művész úrhoz, elkészítette a 
terveket, és egy makettet. Ezeket elhozzuk és közzé kívánjuk tenni. A fotókat az érintett 
családoknak megküldjük.  
Ivóvízjavító beruházás közbeszerzése megtörtént, a szerződést aláírtuk a kivitelezőkkel. 
Zajlanak az engedélyezések. Úgy néz ki, lehetőségünk lesz a műszaki tartalom módosítására, 
a Medgyesegyháza-Bánkút közötti távvezeték tekintetében. Felvetődött, hogy a hosszú 
távvezetékben óriási lesz a víz másodlagos romlása. Kértük, hogy Bánkúton egy önálló 
tisztítóművet építhessünk, egy kúttal. Elkészítették a számításokat és a rajzokat. Az épületre 
és a technológiára szóló engedélyek hamarosan meglesznek és elindulhat a tényleges 
beruházás.  
Április 4-én egy meghallgatáson vettem részt, mivel az adóhatóság azt az álláspontot 
képviseli, hogy az ivóvízminőség javító program kapcsán nem vagyunk jogosultak az ÁFA 
visszaigénylésére. Nem csak a mi településünk van ebben a helyzetben. Amennyiben igazuk 
van, Magyarországon az összes ivóvízjavító program meghiúsul. A NAV ez ügyben a 
Belügyminisztériumtól kér belföldi jogsegélyt.  
Április10-én a LEADER programban a bíráló bizottság meghozta az utolsó pályázati körben a 
döntéseit. A rendelkezésre álló forrásokat a csoport túllépte, viszont a Vidékfejlesztési 
Minisztérium a rendelkezésünkre bocsájtotta ezt az összeget. Az elmúlt hetekben vállalkozók 
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és civil szervezetek lettek megkeresve, mivel most indul a 2014-20-as fejlesztési program. 
Jelenleg az ötletgyűjtés folyik. Az ötletekre tudunk majd pályázatokat kiírni. TOP-on belül a 
kistérségünk számára 2,4 milliárd Ft áll rendelkezésre. Az a megegyezés született, hogy ezt az 
összeget a települések létszám arányosan fogják felosztani egymás közt.  A megyei keret több 
mint 20 milliárd forint. Medgyesegyházát, jómagamat bízták meg azzal, hogy az előkészítő 
munkákat folytassam le. A Széchenyi Programiroda munkatársa Kraller József. Az iroda 
feladata a koordinálás. Két kistérség fejlesztéseit figyeli. Jelen pillanatban is folynak az 
előkészületek. 
Múlt héten pénteken, a Mezőkovácsháza Rendőrkapitányságon az Akciócsoport átadta a 
térfigyelő kamerarendszer központját. A LEADER csoport 8 millió Ft-os támogatást nyert. 
Egy korszerű központot hoztunk létre a kapitányságon. Ez alkalmas arra, hogy a térség összes 
kameráját figyelje, a felvételeket rögzítse. Ehhez a beruházáshoz vállalt önkormányzatunk 
kezességet, mivel hitel felvétellel valósította meg. Ehhez a Takarékszövetkezet nyújtott 
segítséget. Mivel egyesületek nem támogathatták a rendőrséget, a LEADER csoport odaadta a 
kistérség önkormányzatainak az eszközöket, és az önkormányzatok adták át a rendőrségnek. 
Helyi vállalkozók ezen felül több beruházást is megvalósítottak.  
A szennyvízberuházás kapcsán lefolytattuk a közbeszerzési eljárást, eredményt még nem 
tudtunk hirdetni.  
Elkezdődött a volt szeméttelep rekultivációja. A DAREH-en keresztül van egy nagyon régi 
pályázat, melyről azt hittük, hogy már nem is fog megvalósulni. Munkaterület átadás 
megtörtént. Hamarosan kihelyezésre kerül oda is kamera, így tetten érhető, ha valaki még 
szemetet helyez el ott.  
Következő az épületenergetikai beruházások. Több intézményt szeretnénk ennek kapcsán 
rendbe tenni. A közbeszerzésünket kellene lezárni, amennyiben ez az irányítóhatóságtól 
jóváhagyásra kerül.  
A napelemes rendszerek telepítése három intézményt érint. A tervek engedélyezése folyik, a 
közbeszerzés lebonyolódott. Ha megvannak az engedélyek, megkezdődhet a napelemek 
telepítése.  
 
15:43 Nagy Attila képviselő megérkezett.  
 
A Művelődési Házat több beruházás is érinti. Ezeket a beruházásokat a KÉSZ Kft. nyerte meg 
és a Medvíz Kft. kivitelezi. Megtörtént a színpad rendbetétele, új függönyök lettek vásárolva, 
valamint új hangtechnika. Kiépítésre került egy kis stúdió, ott került elhelyezésre a 
keverőpult. Jelenleg az emberek az előtérben dolgoznak.  
Ismét van egy kamerás pályázatunk, a kamerákat bővítjük, kiépítésre kerül Bánkúton és 
Lászlótelepen is. A rendőrség szerint már látványosan csökkent a bűncselekmények száma. 
További beruházásaink is vannak, a Szociális Otthon udvarán egy filagória fog készülni. Az 
óvoda udvarára új játékok kerülnek. Az Evangélikus Egyház jóvoltából fog ez a beruházás 
megvalósulni. A Művelődési Ház udvarán is lesz egy filagória, szeretnénk egy olyan 
közösségi teret létrehozni, ahol kulturált körülmények között tudnak a fiataljaink szórakozni.  
Bánkúton a Petőfi utcán 400 m-en elkészül egy útalap saját beruházásból. Az elmúlt években 
gyűjtöttük a betontörmeléket, ezt ledaráltattuk, ebből készül az útalap. Van szállítójárművünk, 
de a helyi vállalkozók segítségére is szükség volt. Oravecz Tamás és a Haladás Plus Kft. adott 
szállítójárműveket, rakodógépet. Az útépítést szeretnénk továbbfolytatni, tehát továbbra is 
gyűjtjük a betontörmelékeket. Vannak földes utcáink. Meg fogjuk várni, hogy a 
szennyvízbekötés megtörténjen, és ott is meg tudjuk csinálni az útalapokat.  
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Sütő Mária Márta képviselő: Jelen programban lesz a bánkúti óvoda udvarán található 
játszótéri elemek cseréje is, vagy az egy másik folyamat lesz?  
 
Ruck Márton polgármester: A LEADER pályázatból a medgyesi óvodába készülnek 
játékok. A nyár folyamán, a játékok rendbetétele meg fog ott is történni. A közterületen és az 
óvodában található játékok felülvizsgálatra kerültek, nem is lehetne másként kint játék. 
Törekszünk a régi játékok lecserélésére.  
 
Forgó Pál alpolgármester: Szorgalmazni kellene a bánkúti útalap befejezését. Az útalapra, 
még ha a tartalék keret terhére is, egy réteg apró követ kellene szórni.  
 
Ruck Márton polgármester: Az útalap kapni fog egy igazítást, profilozást, ez után egy 
apróköves terítést, majd egy úthengeres tömörítést.  
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a tájékoztatót 
elfogadásra javasolja.  
 
Ruck Márton polgármester: Mivel több kérdés hozzászólás nem volt, Ruck Márton 
polgármester a napirendet lezárta.  
 
 

2. Tájékoztató a Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület 2013. évi 
tevékenységéről 

 
Ruck Márton polgármester: Szeretném kérdezni Grósz Pált, aki az egyesület képviseletében 
van jelen, szeretné-e szóban kiegészíteni a tájékoztatót?  
 
Grósz Pál: Pár szóban szeretném kiegészíteni a tájékoztatómat. Március 28-án megtartottuk a 
közgyűlésünket, melyen Ádám Lajost elnöknek megválasztottuk. Pintér Attila, aki az 
egyesület elnöke volt elhunyt. 15 éven keresztül volt az egyesület elnöke. Elfoglaltsága miatt 
Ádám Lajos nem tud a testületi ülésen részt venni.  
A Magyar Labdarúgó Szövetség, valamint az Országos Polgárőr Szövetség megállapodást 
kötött arra, hogy a Megye I-től lefelé lévő labdarúgó mérkőzéseket biztosítani kell a 
polgárőröknek. Mióta Medgyesegyházán újra indult a labdarúgó szakosztály, azóta minden 
mérkőzésen ott vagyunk.  
A nyilvánosságot szeretném felhasználni és kérni Medgyesegyháza lakosságát, hogy aki egy 
kis társadalmi munkát akar végezni, szívesen látjuk, csatlakozhat hozzánk.  
Egy kéréssel szeretnék fordulni a testület felé. Javaslattal szeretnék élni, hogy határozatban 
ismerje el a testület Pintér Attila 15 éves munkáját.  
 
Ruck Márton polgármester: A  bizottság  is  tárgyalta  az  egyesület  munkáját,  megadnám  a  
szót a bizottság elnökének, ismertesse az álláspontjukat.  
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A közgyűlésen én is részt 
vettem, mely egy megemlékezéssel kezdődött. Jómagam is azon a véleményen vagyok, hogy 
Pintér Attila az egyesület szempontjából egy meghatározó és karizmatikus egyéniség volt. 
1999. óta működik az egyesület, fontos feladata, hogy a közrendben szerepet vállaljon. Ezt a 
rendőrséggel közösen végzik. Számszerűen ki van mutatva, hogy mekkora időtartamban 
végeztek járőrszolgálatot, mennyi kilométert tettek meg. A gépkocsis járőr szolgálatot minden 
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esetben saját gépkocsival teszik, megkülönböztető jelzés nélküli autóval. Az önkormányzat 
szűkös kereteinek ellenére próbáljunk meg egy gépjárművásárlásban gondolkozni. A 
bizottsági  ülésen  mindenki  támogatta  az  elképzelést.  A  bizottság  javasolja  egy  gépjármű 
vásárlását az önkormányzat részére, és azt fogja az egyesület részére használatba adni. Tehát a 
bizottság javaslata az, hogy biztosítson a képviselő-testület 350 000 Ft-ot egy használt 
személygépkocsi vásárlására, illetve ennek a vásárlásnak a járulékainak a fedezetére, a 2014. 
évi tartalék keret terhére. Felhatalmazzuk a polgármester urat, a gépjármű üzemeltetési 
szerződés megkötésére. Ezzel szeretnénk segíteni a polgárőr egyesület munkáját.  
 
Ruck Márton polgármester: Reagálni szeretnék a Grósz Pali által elmondottakra, miszerint 
ismerjük el a Pintér Attila munkásságát. Úgy gondolom, hogy a többiek nevében is 
nyilatkozhatok, nagyon sokat tett Attila az egyesületért, nagyon sokat dolgozott. Jó érzés 
látni, hogy az egyesület munkáját tovább viszik. Sokan azt gondolták, hogy Attila nélkül nem 
fog tovább működni az egyesület. Lehet a munkán javítani, ezért a testületnek is tennie kell. 
Ami csak tőlünk telik, segíteni fogjuk az egyesület munkáját. Az elmúlt három évben sok 
segítséget kértem az egyesülettől, egyszer sem mondtak nemet. Nagyon szépen köszönöm az 
eddigi munkátokat is, és remélem, számíthatunk rátok a jövőben is.  
 
Grósz Pál: Örülök  annak,  ami  itt  elhangzott.  Igaz,  a  döntés  még  nem  született  meg,  de  a  
hozzászólásból már kitűnt, hogy kapunk egy autót. Nekem már régi vesszőparipám volt, hogy 
látni és látszani. Éjszaka, ha jártunk szolgálatba, nem láttak minket. Az egyesületi tagokkal 
megbeszéltük, hogy délután, estefelé is szolgálatban vannak. Azért, hogy lássák őket az 
emberek. Mellényeket vettünk, mely kötelező. Ha meg lesz az autó, arra is előírások vannak, 
hogy milyen feliratnak kell lenni rajta, fényhíd a tetején. Ezeket be fogjuk szerezni.  
 
Ruck Márton polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester az elhangzott határozati javaslatot 
szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

56/2014. (IV.29.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 350 000 Ft-ot biztosít használt 
személygépkocsi vásárlásra és járulékai költségének fedezésére a 2014. évi tartalék keret 
terhére.  
Felhatalmazza a polgármestert a gépjárműre vonatkozóan üzemeltetési szerződés megkötésére 
a Medgyesegyházi Bűnmegelőző Vagyonvédelmi Polgárőr Egyesülettel.  
 
Felelős Ruck Márton polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 

3. Beszámolók: 
 

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
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Ruck Márton polgármester: Az előterjesztést jegyző asszony készítette, szeretném kérdezni, 
van-e hozzáfűzni valója? 
 
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Igen, annyi kiegészítést szeretnék tenni, hogy a 
bizottsági ülésen elhangzott hiányosságok pótlása megtörtént.  
 
Ruck Márton polgármester: A beszámolót tárgyalta a pénzügyi bizottság, megadom a 
bizottság elnökének a szót, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.  
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Az elmúlt időszak 
határozatainak a végrehajtásáról szól. A bizottsági ülésen kérdésként merült fel a civil 
szervezetek számára nyújtott támogatások kapcsán a szerződések és a folyósítások hogyan 
állnak. Ezt jelezte jegyző asszony. A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.  
 
Ruck Márton polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 

57/2014. (IV.29.) 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 

 
I. Fő napirendek: 

 
1. KÉSZ Kft. alapító okirat módosítása 

 
Ruck Márton polgármester: A pénzügyi bizottság tárgyalta, megadom a szót a bizottság 
elnökének, ismertesse a bizottság álláspontját.  
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A Pusztaottlaka külterület 
026/134. hrsz-ú ingatlan a KÉSZ Kft. telephelyeként van megjelölve, viszont ez egy 
külterületi ingatlan. Ez az ingatlan megosztásra került, ezért érinti az alapító okiratot.  
 
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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
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58/2014. (IV.29.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a határozat mellékletét képező 
tartalommal – elfogadja a Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató 
Nonprofit Kft. alapító okirat módosítását. 
Felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosításának aláírására, az ügyvezetőt pedig 
a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
  Horváth László ügyvezető 
 

58/2014. (IV.29.) Kt. határozat melléklete 

 
Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Kft. 

 
Alapító Okiratának 2014. április 29-i módosítása 

 
Az alapító az alapító okirat módosítását határozta el az alábbiak szerint: 
 

1. Az alapító okirat 1.4 pontjában a 5665 Pusztaottlaka, Külterület 026/134. hrsz. 5665 
Pusztaottlaka, Külterület 026/145. hrsz.-ra változik. 

 

2. Egyebekben az alapító okirat nem változik 
 
Medgyesegyháza, 2014. április ... 
 
 

Ruck Márton 
Polgármester 

 
 

2. A Gyulai Közüzemi Kft. 2013. évi beszámolójának, üzleti jelentésének, és a 
2014. évi üzleti tervének elfogadása 

 
Ruck Márton polgármester: A pénzügyi bizottság tárgyalta, megadom a szót a bizottság 
elnökének, ismertesse a bizottság álláspontját. 
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A Gyulai Közüzemi Kft-ben 
tulajdonrészesek vagyunk, ennek kapcsán jött a Kft. beszámolója a testületünk elé. Elkészült a 
Kft. 2014. évi üzleti terve is. A bizottság javasolja elfogadni mind a három határozati 
javaslatot.  
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Ruck Márton polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatokt szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

59/2014. (IV.29.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyulai Közüzemi 
Kft. 2013. évi beszámolóját és üzleti jelentését, melyben az eszközök és források egyező 
végösszege 563.340 E Ft, a mérleg szerinti eredmény (nyereség) 73.228 E Ft. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság taggyűlésén a fentieket 
képviselje. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester, 
    Daróczi László, a Gyulai Közüzemi Kft. ügyvezetője, 
Határidő: azonnal 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

60/2014. (IV.29.) Kt. határozat 
 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társaság 2013.évi 73.228 E 
Ft mérleg szerinti eredményéből 25.000 E Ft-ot javasol elvonni Gyula Város Önkormányzata 
számára és a fennmaradó 48.228 E Ft-ot eredménytartalékba javasolja helyezni. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság taggyűlésén a fentieket 
képviselje. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester, 
    Daróczi László, a Gyulai Közüzemi Kft. ügyvezetője, 
Határidő: azonnal 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

61/2014. (IV.29.) Kt. határozat 
 
Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1.776.438 E Ft bevétellel, 1.774.258 E 
Ft költség-ráfordítás összeggel, 2.180 E Ft terv szerinti adózás előtti eredménnyel 
elfogadja a Gyulai Közüzemi Kft. 2014. évi üzleti, és beruházási tervét azzal, hogy 
engedélyezi az ügyvezető igazgató részére a bérköltség és a személyi jellegű kifizetések 
közötti átjárhatóságot. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság taggyűlésén a fentieket 
képviselje. 
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Felelős: Ruck Márton polgármester, 
    Daróczi László, a Gyulai Közüzemi Kft. ügyvezetője, 
Határidő: azonnal. 

 
3. A Gyulai Közüzemi Kft.-vel kötendő üzemeltetési szerződés 

 
Ruck Márton polgármester: A pénzügyi bizottság tárgyalta, megadom a szót a bizottság 
elnökének, ismertesse a bizottság álláspontját. 
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A tavalyi évben tárgyaltuk a 
Gyulai Közüzemi Kft.-vel kötendő bérleti és üzemeltetési szerződés kérdését. Akkor a 
szerződés szövegében megállapodásra jutottak a települések, viszont voltak mellékletek, amik 
mostanra készültek el. Az első, az üzemeltetésre átadott vízi-közmű vagyonleltárát 
tartalmazza, a második a vízi-közmű használati díj megállapításáról és a felek közötti 
elszámolási lehetőségről szól, a négyes tartalmazza, hogy a kiszervezés mértéke milyen 
formájú legyen, az ötös számú melléklet a fejlesztési ütemterv. A bizottság az előterjesztés 
szerinti melléklettel elfogadásra javasolja a szerződést.  
 
Ruck Márton polgármester: Fontos szempont volt, hogy a csatlakozás után is bizonyos 
érdekeinket tudjuk érvényesíteni. A saját cégünk, aki eddig üzemeltette a rendszert, a jövőben 
is teheti ezt, alvállalkozóként.  
Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés hozzászólás nem volt, Ruck Márton 
polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

62/2014. (IV.29.) Kt. határozat 
 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, a 
Gyulai Közüzemi Kft.-vel a víziközmű-vagyonra vonatkozó bérleti üzemeltetési szerződés 
megkötésére. 
Felhatalmazza továbbá arra, hogy amennyiben a Gyulai Közüzemi Kft. taggyűlésén a 
szerződés lényegét nem érintő pontosítás, vagy módosítási javaslat alapján a szerződés 
szövege módosításra kerül, abban az esetben is képviselhesse teljes jogkörrel 
Medgyesegyháza Önkormányzatát és a szerződést aláírja. 
Módosítás esetén a polgármester a szöveg változásáról a következő testületi ülésen 
beszámolni köteles. 
 
Határidő:értelem szerint 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
 

 
4. Békés-Manifest Kft. tagi kölcsön 
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Ruck Márton polgármester: A pénzügyi bizottság tárgyalta, megadom a szót a bizottság 
elnökének, ismertesse a bizottság álláspontját. 
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A  tavaly  decemberi  testületi  
ülésen jelezte már a Kft, hogy a 2013. évet nem fogja eredményesen zárni, valamint a 2014. 
évben milyen forráshiánnyal fog szembesülni. Az akkori döntésünk az volt, hogy a 
forráshiányt meg fogjuk finanszírozni. Márciusban a tavalyi évre eső forráshiányt tagi kölcsön 
formájában  biztosítjuk  a  Kft.  részére.  Egy  pályázat  került  benyújtásra,  mely  a  hátralék  és  a  
forráshiány kiegyenlítésére szolgál. A pályázat elbírálása még nem történt meg, viszont a Kft. 
működéséhez szükséges a pénzösszegek biztosítása. A bizottság javasolja biztosítani a Kft. 
részére a tagi kölcsönt.  
 
Forgó Pál alpolgármester: Véleményem az, hogy a következő negyed évben is a 
településekhez fognak fordulni tagi kölcsönért. Szerintem több település nem fogja megadni.  
 
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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

63/2014. (IV.29.) Kt. határozat 
 

 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete kamatmentes  tagi kölcsönt nyújt a 
Békés-Manifest Nonprofit Kft. részére 54o.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 

 
 

5. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
 
Ruck Márton polgármester: A pénzügyi bizottság tárgyalta, megadom a szót a bizottság 
elnökének, ismertesse a bizottság álláspontját. 
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Úgy gondolom, hogy a testület 
mindig az érvényben lévő jogszabályi keretek mellett próbál olyan megoldást találni, ami 
Medgyesegyháza lakosainak a legmegfelelőbb. Vannak olyan helyzetek, amikor nem tudunk 
feltétlenül jó döntést hozni. Jogszabályt tekintve a most érvényben lévő szerződés nem felel 
meg az elvárásoknak. A hulladékgazdálkodási törvényben komoly változások történtek, ezek 
a változások kerültek átvezetésre a szerződésben. A jelenlegi szerződést 2014. június 30-al fel 
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kell, hogy mondjuk. A bizottság javaslata az volt, hogy 2015. december 31-ig kössük meg az 
új szerződést.  
 
Ruck Márton polgármester: Még mindig egy átmeneti időszakot élünk, nem látjuk a végét, 
biztosan lesznek még jogszabályi változások. 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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

64/2014. (IV.29.) Kt. határozat 
 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Békés-Manifest 
Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal 2011. december 5-én megkötött 
és 2015. december 31-ig szóló települési szilárd hulladék települési szilárd hulladék 
begyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés közös 
megegyezéssel történő felbontását 2014. június 30. napjával. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, jognyilatkozatok megtételére. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: 2014. június 30. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

65/2014. (IV.29.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a határozat mellékletét képező tartalommal hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződést kössön a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társasággal 2014. július 1-től 2015. december 31-ig tartó határozott időre.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, jognyilatkozatok megtételére és a 
szerződés aláírására. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
 
Határidő: 2014. június 30. 
 
 

6. Nyári gyermekétkeztetés 
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Ruck Márton polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a szociális bizottság, megadom a 
szót a bizottság elnökének, ismertesse a bizottság javaslatát.  
 
Farkas Gyula Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: Lehetőség nyílik pályázni nyári 
gyermekétkeztetés biztosítására. 54 munkanapon keresztül napi egyszeri meleg étkeztetést 
kell biztosítani a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére. A  
bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.  
 
Ruck Márton polgármester: Pénzügyi bizottság is tárgyalta, megadom a szót a bizottság 
elnökének.   
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság is 
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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

66/2014. (IV.29.) Kt. határozat 
 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 2014. évi szociális 
nyári gyermekétkeztetésre kiírt pályázat benyújtásához. A megvalósítást önerő biztosítása 
nélkül, 100 %-os támogatással vállalja.  
 
Felelős: Ruck Márton polgármester, 
 Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: a pályázat benyújtására 2014. május 7. 
 

7. Csatlakozás a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület nemzetközi 
együttműködési projektjéhez  

 
Ruck Márton polgármester: Mielőtt megadom a szót a pénzügyi bizottság elnökének, pár 
kiegészítést tennék az előterjesztéshez. Az egyesület benyújtott egy pályázatot nemzetközi 
együttműködés keretében, melynek a lényege az, hogy 50 millió Ft erejéig támogatást 
nyerünk különböző eszközök beszerzésére. Döntés még nem született. Sátrakat vásárolnánk, 
sörpad garnitúrákat, hangtechnikát, világítástechnikát. Ezt is hitelből tudná az egyesület 
megfinanszírozni. Ehhez kéri az egyesület az önkormányzatok támogatását. A települések 
önköltségi áron megkapnák ezeket az eszközöket. Ezzel munkahelyet is tudunk teremteni 
azért, mert ezeket az eszközöket ki kell szállítani, a helyszínen felállítani. A 18 kistérségi 
településen elég sok rendezvény van. Tehát az egyesület a kezességvállalást kéri a 
településektől a hitel felvételéhez.  
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság javaslata, hogy 
csatlakozzunk ehhez a projekthez, az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok közül az  
„A” változatot javasolja elfogadni.  
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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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

67/2014. (IV.29.) Kt. határozat 
 
 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a Kertészek 
Földje Akciócsoport Egyesület  nemzetközi együttműködési projektjéhez. 
A projekt megvalósítása érdekében az Egyesület éven belüli, likvid beruházási 
hitelfelvételéhez készfizető kezességet vállal minimum 4.070.000,- Ft erejéig, a 
kezességvállalás pontos összegéről, mely módosulhat a csatlakozó települések részvételétől 
függően a következő testületi ülésen dönt. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a testületi döntésről a Kertészek Földje Akciócsoportot 
értesítse. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
 
 

8. Alapító okiratok módosítása 
 
Ruck Márton polgármester: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést, megkérem a 
bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.   
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A március 25-i testületi ülésen 
módosítottuk az intézményeinek alapító okiratát. Észrevételt kaptunk a Magyar 
Államkincstártól, hogy módosítsuk. Technikai jellegű javításokról van szó. A határozati 
javaslat szerinti javításokat javasolja a bizottság elfogadni.  
 
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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

68/2014. (IV.29.) Kt. határozat 
 
 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Városi 
Önkormányzat Gondozási Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
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Az Alapító okirat 3.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„ 3. A költségvetési szerv közfeladata: 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdése 4. pontja szerinti: 

· egészségügyi alapellátás 
· család és nővédelmi egyészségügyi gondozás 
· ifjúság-egészségügyi gondozás, 
és 8. pontja szerinti:  
· idősek nappali ellátása, 
· házi segítségnyújtás, 
· jelzőrendszeres házi segítségnyújtással, 
· szociális étkeztetés. 
· Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása  

gyermekjóléti szolgáltatások 
· családsegítés 

ellátások, szolgáltatások biztosítása. 
 
 
Az alapító okirat hatályossága: 
 
A módosított alapító okirat 2014. május 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 
 
 

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

 
 

69/2014. (IV.29.) Kt. határozat 
 

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

 
„13. Közfeladata:       
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §-ában meghatározott 
óvodai nevelési feladatok ellátása. 

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

 
 Az alapító okirat módosítást Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
69/2014. (IV.29.) 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 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

70/2014. (IV.29.) Kt. határozat 
 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Közös 
Önkormányzati Hivatal alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Alapító okirat 9.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 „9. Az intézmény beolvadt jogelődjének megnevezése, címe: 
  Pusztaottlaka Község Polgármesteri Hivatala 
  5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás 10.” 

 
 
Alapító okirat 14.) pontja hatályát veszti. 
 
 
Alapító okirat 17.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
 „17. Az alapító okirat hatályossága: 

 
Az alapító okirat módosítás 2014. május 1. napján lép hatályba. 
 

Záradék: 
Az alapító okirat módosítást 
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Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 70/2014. (IV.29.) Kt. 
határozatával 
Pusztaottlaka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014. (IV.29.) 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    
 
 

9. Zárszámadási rendelet elfogadása 
 
Ruck Márton polgármester: A pénzügyi bizottság a rendelet tervezetet tárgyalta, megadom 
a szót a pénzügyi bizottság elnökének, ismertesse a bizottság javaslatát.  
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Egy lezárt üzleti évről 
beszélünk. Jogszabály írja elő, hogy ezt a testület rendeletben fogadja el. A tavalyi évben 
megváltozott a finanszírozási rendszer. Közös önkormányzati hivatal került létrehozásra a 
pusztaottlakai önkormányzattal. A Dél-békési Kistérség Többcélú társulásának telephelye 
lettünk, a hivatal állománya lett a társulás munkaszervezete. Az Ivóvízminőség-javító 
társulásnak szintén Medgyesegyháza lett a székhelye. Az önkormányzat működtetése alól 
átkerült állami működtetés alá az iskola, viszont a fenntartása megmaradt az önkormányzaté. 
Az óvoda kizárólag önkormányzati fenntartásba került. Szociális területet tekintve a 
Gondozási Központ útján látunk el kötelező és nem kötelező feladatokat.  
A költségvetési gazdálkodásról elmondható, hogy egy kiegyensúlyozott, szigorú 
gazdálkodásról volt szó. Közfoglalkoztatás tekintetében folytattuk a START 
munkaprogramot.  Két 100 %-ban önkormányzati tulajdonban lévő céget üzemeltetünk. 2013. 
évben is biztosítottunk forrást a civil szervezeteknek. A folyamatban lévő beruházásaink 
kapcsán látható, hogy próbálunk minden olyan lehetőséget megragadni, ami a település 
érdekét szolgálja.  
Az  elnök  úr  ismerteti  a  számszerű adatokat.  Annyi  módosítás  történt  az  előterjesztéshez  
képest, hogy a 9. §.-ban a létszámkeret a 212 főt 162-re lett módosítva, ezt eredetben kell 
javítsuk. A 14. §. (2) bekezdés kiegészül a 20. melléklettel, mely a Hivatal vezetőjének a 
belső kontrollrendszerről szóló nyilatkozatát. Az 1/b melléklet kicserélésre került. A bizottság 
ezen eredeti módosításokkal elfogadásra javasolja a zárszámadási rendeletet.  
 
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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2014 (IV.30.) önkormányzati rendelete 
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az Önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról 

 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 
Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének f), pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési 
szerveire. 

2. § 
(1) Gazdasági tevékenységei ellátását saját gazdasági szervezettel biztosító költségvetési 

szerve: 
Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal 

(2) Gazdasági tevékenységei ellátását nem saját gazdasági szervezettel biztosító költségvetési 
szervei: 

a) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ 
b) Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda 

3. § 
Az önkormányzat a 2013. évi teljesített költségvetési  

a) kiadási főösszegét   744 117 ezer forintban,  
b)  bevételi főösszegét  799 171 ezer forintban  állapítja meg. 

4. § 
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi teljesített - továbbá az eredeti, és a 
módosított  előirányzat  szerinti  –  városi,  valamint  összesített  kiadásait  és  bevételeit,  azok  
kiemelt előirányzatonkénti bemutatását az 1., 1/a mellékletek szerint hagyja jóvá.  
A közös önkormányzati hivatal 2013. évi teljesített kiadásait és bevételeit kiemelt 
előirányzatonként a 1/b. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(2) Az önkormányzat (összevont) 2013. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat 
szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti 
költségvetési mérlegét az 2. melléklet tartalmazza. 

5. § 
Az önkormányzat működési, fenntartási kiadás teljesítéseit a Képviselő-testület a következők 
szerint hagyja jóvá: 

                                                                                                    (az adatok ezer forintban) 

Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen: ........................................  662 
042 
Ebből: 
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a) Személyi jellegű kiadások:  ................................................... 255 810 
b) Munkaadót terhelő járulékok: .............................................................  56 
185 
c) Dologi jellegű kiadások:  ....................................................... 224 651 
d) Támogatás értékű működési kiadások........................................ 7 972 
e) Önkormányzat által folyósított ellátások:  ................................ 56 169 
f) Működési célú pénzeszköz átadások: ....................................... 61 255 

6. § 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi teljesített - továbbá az eredeti, és a 
módosított előirányzat szerinti – kiadásainak feladatonkénti bemutatását a 3. melléklet szerint 
hagyja jóvá. 
A költségvetési szervei 2013. évi teljesített kiadásainak feladatonkénti bemutatását a 3/a – 
3/c. melléklet szerint hagyja jóvá.  

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi teljesített - továbbá az eredeti, és a 
módosított előirányzat szerinti - bevételeinek forrásonkénti bemutatását a 4. melléklet szerint 
hagyja jóvá. 
A költségvetési szervei 2013. évi teljesített bevételeit forrásonként a 4/a – 4/c. melléklet 
szerint hagyja jóvá. 

7. § 

(1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási (beleértve a felújításokat is) kiadásait a 
képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 (az adatok ezer forintban) 
A felhalmozási kiadások teljesítése:  .................................................. 66 212 
Ebből: 

a) a beruházások előirányzat teljesítése:  ..................................... 55 374 
b) a felújítások előirányzat teljesítése:  .......................................... 6 208 
c) befektetéssel kapcsolatos kiadások: .............................................. 100 
d) felhalmozási célú pénzeszközátadások: ..................................... 4 530 

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) felújítási előirányzatainak 
teljesítését célonként az 5. melléklet tartalmazza. 
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) teljesített felhalmozási 
kiadásait feladatonként a 6. melléklet tartalmazza. 

8. § 
(1) A pénzeszköz átadás, egyéb támogatások részletezését a 7. melléklet tartalmazza. 
(2) Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 8. melléklet tartalmazza.  
(3) Az önkormányzat közvetett támogatásainak részletezését a 9. melléklet tartalmazza. 
(4) Az önkormányzat 2013. évi pénzeszköz változását a 10. melléklet tartalmazza. 
(5) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedések bemutatását a 
11.melléklet tartalmazza. 

9. § 
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(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi tényleges létszámkeretét 162 főben hagyja 
jóvá. 
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei - záró - létszámkeretét a képviselő-testület az 1., 
1/a., 1/b., 4/a., 4/b., 4/c. mellékletek szerint hagyja jóvá. 

 
10. § 

 
Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint 
felülvizsgált pénzmaradványa: 67 822 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra a 12. melléklet szerint. 
A felosztandó pénzmaradvány 67 822 ezer Ft, ebből az Önkormányzat pénzmaradványa  
65 191 ezer Ft, a Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa 2 155 ezer Ft, az 
intézmények pénzmaradványa 476 ezer Ft.  

11.§ 

Az önkormányzat vagyonkimutatást a 13. melléklet tartalmazza. 

12.§ 

(1)  Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2013. év 
december 31-i állapot szerinti egyszerűsített mérlegét a 14. mellékben részletezettek szerint 
fogadja el az önállóan gazdálkodó intézmény mérlegadatai, valamint a vagyonleltár alapján. 
(2) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi 
egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 15. mellékletben hagyja jóvá  
(3)  Az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 16. mellékletben részletezettek szerint 
fogadja el. 
(4)  Az önkormányzat egyszerűsített eredmény kimutatását a 17. melléket tartalmazza. 
 

13. § 
 

(1) Az önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot 
keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 18. 
melléklet tartalmazza. 

14.§ 
(1) Az önkormányzat éves belső ellenőrzési jelentését a 19. melléklet tartalmazza. 
(2) Az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervek vezetőinek 370/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatát a rendelet 20., melléklete 
tartalmazza. 
 

15. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Medgyesegyháza, 2014. április 29. 

 
 
 
 Ruck Márton       Dr. Horváthné dr. Barta Edit 
             polgármester  jegyző 
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Záradék: A rendelet kihirdetése 2014. április …………………… megtörtént. 
 
Medgyesegyháza, 2014. április ……………. 
  ............................................................  
 Dr. Horváthné dr. Barta Edit 
 jegyző 

 
A rendelet melléklete a jegyzőkönyv melléklete.  
 
 
 

10. Tájékoztatás a 2014. április 6-án lebonyolításra került országgyűlési 
képviselők választásának költségeiről és bevételeiről.  

 
Ruck Márton polgármester: A beszámolót tárgyalta a pénzügyi bizottság, megadom a 
bizottság elnökének a szót, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.  
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Amikor a költségvetést terveztük, 
ilyen támogatási előirányzattal nem rendelkeztünk. A választásokat kiírták és a központi 
költségvetésből biztosítottak a települések részére támogatást a Közös Önkormányzati Hivatal 
részére 1 014 206 Ft összegben. Ezzel szemben a felmerült kiadások összege 1 504 744 Ft volt. 
Ennek a különbségét saját forrásból kell finanszírozzuk. A bizottság elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot.  
 
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Erre a többletforrásra nem kérünk pénzt a testülettől 
pénzt, hanem a polgármesteri hivatal saját költségvetésén belül oldottuk meg a 
többletfinanszírozást.  
 
Ruck Márton polgármester: A választási bizottságok munkáját pártdelegáltak is segítették. A 
választás során mindenki ugyanazt az ellátmányt kapták, nem tett a hivatal különbséget 
senkivel ilyen tekintetben.  
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 
 
 
 

71/2014. (IV.29.) Kt. határozat 
 
A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. április 6-i 
országgyűlési képviselők választásának költségeiről és bevételeiről készült beszámolót az 
alábbiak szerint elfogadja: költségei: 1.509 e Ft, 
bevételei:  1.014 e Ft központi támogatás, 

    495 e Ft saját forrás. 
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A Képviselő-testület a saját forrást a Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzatok és 
önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége elnevezésű COFOG 
dologi kiadásainak előirányzata terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges módosításokat a 2014. évi 
költségvetésen vezesse át. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző  
   Krucsai Mariann pénzügyi vezető   
 
 

4.  Bejelentések 
 

1. Vízmű telep telekalakítás 
 
Ruck Márton polgármester: A beszámolót tárgyalta a pénzügyi bizottság, megadom a 
bizottság elnökének a szót, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.  
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Amikor az ivóvízminőség-javító 
program kapcsán arról döntöttünk, hogy a Medvíz Kft.-nek átadunk egy terület nagyságot, 
nem volt ismert számunkra, hogy az építmény kapcsán milyen beépítési százalék szükséges. 
A HÉSZ-ben ezt nem szabályoztuk, viszont kiderült, hogy a megépítendő épület kapcsán egy 
nagyobb területre van szükség. Ezt a területet a sportpályából tudjuk biztosítani. 2 500 m2-el 
szükséges növelni, hogy a beépítési százalékot ne haladjuk meg. Magasabb szintű 
jogszabályban definiálva van. Ez a terület hozzákapcsolás nem jelent változást, nem lesz a 
terület lekerítve. Ez egy technikai jellegű módosítás.  
 
Nagy Attila képviselő: Mivel a tegnapi bizottsági ülésen nem vettem részt, itt teszem fel a 
kérdéseimet. Értem, hogy ez egy technikai jellegű dolog. Viszont, ha a sportpályán 
valamilyen építés jellegű fejlesztést szeretnénk majd egyszer végrehajtani, ez a döntés 
befolyásolja-e majd? Gondolok itt egy újabb öltöző megépítésére.  
 
Ruck Márton polgármester: A pálya használatában semmilyen változás nem fog 
bekövetkezni. A beépítési százalék nem engedi meg annak a méretű épületnek a megépítését, 
ami az ivóvízminőség-javító program esetében szükséges. Két lehetőségünk van, az egyik, 
hogy módosítjuk a rendezési tervünket, mely egy igen hosszú folyamat. A másik lehetőség, 
hogy a területet bővítjük. Jelen pillanatban ez volt a leggyorsabb. Ez nem egy végső 
megoldás, mivel hamarosan a rendezési tervet felül kell vizsgáltatnunk, és ennek e területnek 
a beépítési százalékát tudjuk módosítani és nem lesz szükség a 2 500 m2 területre.  
 
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: A vízmű terület is nem beépítésre szánt terület, és így 
van meg az 5 %-os beépítési lehetőség. Nem tudom, hogy mennyi a sporttelep beépíthetősége, 
de ha az is 5 %, akkor is az azt jelenti, hogy egy 2, 5 hektáros területnek az 5 %-a az most is 
lehetővé teszi a telekalakítás után is egy 1 300 m2-es építmény felépítését.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
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72/2014. (IV.29.) Kt. határozat 

 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-Békési Ivóvízminőség-
javító program kivitelezési munkáinak megvalósítása érdekében a tulajdonában álló belterület 
211/4 helyrajzi számú vízmű telep ingatlan területét 2500 m2 területtel növeli, amely 
területrészt a szomszédos, szintén önkormányzati tulajdonú 212 helyrajzi számú sporttelep 
ingatlanból biztosít. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a telekalakítási eljárás megindítására és a szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
              Dr. Horváthné dr. Barta Edit  

Ruck Márton polgármester: Hamarosan itt van május 1-e, hosszú hétvége következik. 
Szeretnék mindenkinek kellemes pihenést kívánni, és szeretném felhívni a figyelmet, hogy 1-
én délután lesz egy családi program, azt követően fáklyás felvonulás és a pályán 
szalonnasütés. Mindenkit szeretettel várok erre a rendezvényre. Pusztaottlakán is lesz 1-én 
gyereknap. Május első vasárnapja, anyák napja lesz, én innen szeretnék köszönteni minden 
kedves édesanyát.  

Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester az ülést 17:30 
órakor lezárta.  

 
 

Kmf. 
 
 
 
 

   Ruck Márton             Dr. Horváthné dr. Barta Edit       
   polgármester                jegyző 

 
 
 
 
 Simonka Jánosné  

           jegyzőkönyvvezető 
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