
1. számú napirend 

Beszámoló 
a legutóbbi Képviselő-testületi ülés óta eltel időszak  

fontosabb eseményeiről tárgyalásairól,  
a Képviselő-testület 2011. március 01-én tartandó ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

1. 2011. február 02-án a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főhivatal ellenőrzést tartott a 
Deák és Bem utcák külterületi szakaszain, ahol 2007-ben kapott az útfelület szilárd 
burkolatot. Az utóellenőrzés a helyszíni szemle mellett kiterjedt a polgármesteri 
hivatalban tárolt elszámolási dokumentációra is, az ellenőrzésen mindent rendben 
találtak  

2. 2011. február 03-án a Kertészek Földe LIEDER akciócsoport ülésén vettem részt, ahol 
a tavasszal kiírásra kerülő pályázatok előkészítésével kapcsolatban volt megbeszélés. 
Ugyanezen a napon, 18.00 órai kezdettel az Élhető Medgyesegyházáért Egyesület és 
Medgyesegyháza Város Önkormányzata közös szervezésben ünnepi emlékülést tartott. 
Ezen a rendezvényen Dr. Illés Zoltán környezetügyért felelős államtitkár úr részére a 
képviselő testület döntése alapján átadásra került a Medgyesegyházáért Emlékérem.  

3. 2011. február 04-én Mezőkovácsházán kistérségi ülésen vettem részt, ahol többek 
között elfogadásra került a társulás 2011. évi költségvetése, valamint a 2011. évi 
közbeszerzési törvények elfogadása. Ezen a kistérségi ülésen világossá vált, hogy a 
kistérség által tervezett szociális ellátó intézmény létrehozása nem lehetséges, mivel 
Mezőhegyes és Battonya városok belépési szándékukat visszamondták, és így a 
fennmaradó települések már nem tudják megalakítani az intézményt. Ebből adódóan 
minden településnek a szociális feladatellátás tekintetében önállóan kell gondoskodni 
a kötelező feladatellátásokról.  

4. 2011. február 07-én Lukovics Bélával, a Duplex Kft. képviselőjével tárgyaltam a 
medgyesegyházi szennyvíz beruházás IV. ütemének költségvetéséről. Azt a 
tájékoztatást kaptam, hogy ez a költségvetés a tervezett beruházásra alultervezett. A 
szennyvízberuházással kapcsolatban előreláthatólag március 04-én egyeztető 
tárgyalásra megyek a szakminisztériumba, ahol a szennyvízberuházás lehetséges 
módosításairól fogunk tárgyalni. A jelenlegi ismereteim szerint a módosításnak két 
lehetséges alternatívája van. Az egyik, hogy a beruházást a tervezett költségek mellett 
valósítsuk meg az eredetihez képest kevesebb műszaki tartalommal. A másik hogy a 
tervezett műszaki tartalom maradjon, de plusz támogatási források kerüljenek 
bevonásra.  

5. 2011. február 10-én a Békés megyei Vízművek Zrt. Képviselői kerestek fel itt 
Medgyesegyházán azzal a céllal, hogy ismertessék a Zrt. által tervezett ivóvízjavító 
program általuk tervezett műszaki megoldását és várható üzemeltetési költségeket.  

6. 2011. február 11-én A vízmű által szervezett megbeszélésen vettem részt, a vízmű 
társulásunk képviseletében, ahol egyébként Szebellédi Zoltán Újkígyós polgármestere, 
mint a társulás elnöke szokott képviselni minket, de ezen a napon elfoglaltsága miatt 
nem tudott részt venni az ülésen. A megbeszélésen ott voltak Békés Megyei 
ivóvízjavító társulások képviselői, valamint a Vízmű Zrt. részéről Csák Gyula 
vezérigazgató úr és a vízmű szakgárdája. Kérésük volt az önkormányzat felé, hogy az 
általuk kidolgozandó részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez járuljunk 
hozzá, illetve társulásunk csatlakozzon egy nagy megyei társuláshoz, az úgynevezett 
társulások társulásához. Ezen az ülésen kifejtettem azon személyes véleményemet, 



hogy jelen pillanatban a Medgyesegyháza Képviselő-testülete nincs döntési 
helyzetben, mivel nem készült el részünkre a részletes megvalósíthatósági tanulmány, 
amely a döntésünket magalapozhatná. Így nem lehet összehasonlítani a két elképzelést 
sem egymással.  

7. 2011. február 11-én, Tótkomlóson DAREH / Dél-Alföldi Regionális?.../ ülés volt, ahol 
az önkormányzatunkat Dr. Kormányos László képviselő úr képviselte, aki telefonon 
tájékoztatott az ülésen elhangzott döntésekről. Ezzel kapcsolatban a képviselő úr 
részletes tájékoztatást fog adni.  

8. 2011. február 15-én a Képviselő testület tagjai a Schéner Mihály nevelési és oktatási 
központban rendhagyó módon, intézményi bejáráson vettek részt. A bejárás során 
Nagy Attila igazgató úr, az intézmény vezetője tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait 
az intézmény életéről, lehetőségeiről, gondjairól is. Ugyanezen a napon Almási 
Levente r. alezredes úrtól kaptam meghívást a helyi Rendőrőrsre egy állományi 
megbeszélésre, ahol működésükről tájékoztattak.  

9. 2011. február 17-én Medgyesegyházi Művelődési Házban a Kertészek Földje 
Akciócsoport közgyűlésén vettem részt. A közgyűlés döntést hozott arról, hogy az 
akciócsoport által tavasszal kiírásra kerülő pályázatok esetében milyen jogcímekre 
lehet kifizetési kérelmet benyújtani. Várhatóan lehetőség lesz vidéki örökség 
megőrzése, településközpontok fejlesztése témában valamint rendezvények 
támogatására, mezőgazdasági vállalkozók részére, mikrovállalkozások fejlesztésére, 
turisztikai fejlesztésekre, és egyéb más témában is pályázni. Ezekre a pályázatokra 
várhatóan a LEADER csoportban 300 millió forintos keretösszeg fog rendelkezésre 
állni. Ez Medgyesegyházához nagyon közel álló lehetőség, amit érdemes kihasználni 
pályázatok benyújtásával, úgy a vállalkozásoknak, civil szervezeteknek, valamint az 
önkormányzatnak is. 

10. 2011. február 18-án Nadabán János a Vízmű Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 
szakmai látogatást szervezett Kállósemjén és Máriapócs településekre, melyen Dr. 
Várszegi Tamás alpolgármester úr, Kraller József képviselő úr, a pénzügyi bizottság 
elnöke és jómagam vettünk részt. Velünk tartott Szebellédi Zoltán, újkígyósi 
polgármester valamint az Újkígyósi Ivóvízszolgáltató Kft. egy képviselője is.  A 
felkeresett, Észak-alföldi régióhoz tartozó településeken már megvalósult az 
ivóvízjavító program, és vannak az arzénmentesítéssel kapcsolatban is gyakorlati 
tapasztalataik. Kállósemjén és Máriapócs lakosságszám, valamint vízhasználás 
tekintetében hasonló Medgyesegyházához. Kállósemjénen az önkormányzat 
tulajdonában van a vízmű, viszont az üzemeltetéssel egy Kft-t bízott meg. 
Látogatásunkkor az üzemeltetéssel kapcsolatos költségek tekintetében az 
önkormányzat nem tudott nyilatkozni, a Kft. Képviselője, pedig csak vonakodva akart 
adatokat közölni. Máriapócson viszont az önkormányzat üzemelteti a vízművet, ahol 
gyakorlatilag minden feltett kérdésünkre választ kaptunk, úgy a beruházást illetően, 
mint az üzemeltetést. Számunkra, ami nagyon lényeges, hogy a beruházás kapcsán a 
vízhálózat vezetékeinek jelentős része cserére került, az összes szerelvény tolózára, 
közkifolyók lecserélésre kerültek, és elkészült a víztisztító technológia is. 
Üzemeltetéssel kapcsolatban részünkre eddig csak olyan információt mondtak Békés 
Megyei Vízmű ZRT részéről, hogy a víztisztítás 150-350 Ft /m3 áron lehetséges, ezzel 
szemben a Máriapócsi víztisztítási költségek, melyek nem tanulmányokra, hanem 
gyakorlati tapasztalatokra épülnek, 30-40 Ft közötti költséget jelentenek. Ami nagyon 
fontos még, hogy Medgyesegyházán jelenleg a mért arzéntartalom az ivóvízben 20-23 
mikrogramm/liter, Máriapócson 45-50 mikrogram/liter a nyersvíz arzéntartalma, ezért 
várható, hogy a leendő medgyesegyházi víztisztítási költség akár kevesebb is lehet, 
mint a 30-40 Ft/liter. 



11. 2011. február 21-én a Medgyesegyházi Gazdakör megbeszélésén vettem részt. A 
gazdakör tagjainak kérése volt, hogy tájékoztassam őket arról, hogy a medgyesegyházi 
mezőgazdasági vállalkozóknak, őstermelőknek fejlesztéseikhez milyen pályázati 
lehetőségek várhatók.  

12. Február hónapban több alkalommal is tartottunk megbeszéléseket, egyeztetéseket a 
költségvetés előkészítésével kapcsolatban Kraller József képviselő úrral, a pénzügyi 
bizottság elnökével, Gácsér Béla jegyző úrral és Szabó Istvánnéval a pénzügyi csoport 
vezetőjével. A megbeszélések célja a költségvetés tervezetében rögzített hiány 
megszűntetése, melynek eszköze egyrészt a kiadások csökkentése, másrészt a 
lehetséges bevételek növelése. A költségvetés tervezetét tárgyalja majd a pénzügyi 
bizottság, valamint a képviselő testület is.  

 
Medgyesegyháza, 2011. február 23. 
 
 
       Ruck Márton 
       polgármester 


