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Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 
 
9/2014. 
 

Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 15-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, Király Gyöngyi képviselők. 
 
Igazoltan távol: Nagy Attila képviselő. 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  Dr.  Horváthné  dr.  Barta  Edit  jegyző,  Krucsai  Mariann  
pénzügyi vezető, Nadabán János Medvíz Kft. ügyvezetője, Varga Jánosné Varázserdő Óvoda 
intézményvezetője.  
 
Jegyzőkönyvvezető: Simonka Jánosné ügyintéző 
 
Ruck Márton polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület határozatképes és az ülést megnyitom. Ismertetném a napirendi pontokat. 
Van-e valakinek más javaslata? Más javaslat nem hangzott el, így a napirendi javaslatot 
szavazásra bocsátom. 
 
A képviselő-testület 6 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. Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda beszámolója  
Előadó: Varga Jánosné intézményvezető 
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III. Fő napirendek: 
 

1. Temető üzemeltetésével kapcsolatos megállapodás megkötése 
Előadó: Ruck Márton polgármester 

 
2. A Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos döntések 

meghozatala  
Előadó: Ruck Márton polgármester 

 
3. Kossuth tér 22/a szám alatti ingatlan bérleti pályázata 
      Előadó: Ruck Márton polgármester 

 
4. Feladat-ellátási szerződés a közhasznú Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvánnyal. 

Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

5. A Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységével kapcsolatos 
hozzájárulás. 
Előadó: Ruck Márton polgármester 

 
6. II. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására vonatkozó 

végleges szerződés elfogadása. 
Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

7. Pszichológus foglalkoztatási lehetőségeinek áttekintése 
           Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

8. Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása 
           Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

I. Tájékoztatók 
 
1. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről  

Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

Ruck Márton polgármester: A tájékoztatót tárgyalta a pénzügyi bizottság, megadom a szót 
az elnök úrnak, ismertesse a bizottság javaslatát. 
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Polgármester úr, írásban 
elkészítette a beszámolóját. Minden időszakban fontos téma az ivóvíz-minőségjavító 
programnak a kérdése. Volt egy egyeztetés Budapesten a műszaki tartalom módosítása 
kapcsán. Esély van rá, hogy a bánkúti távvezeték helyett Bánkúton önálló kút és tisztítómű 
kerüljön kiépítésre. Június 5-én Forgó Pál alpolgármester úr a MÁV Szegedi Igazgatóságán 
tárgyalt, a bánkúti Petőfi utcai zúzott kő felhasználása tekintetében, a medgyesegyházi, illetve 
a bánkúti vasúti megálló állapotának rendezése ügyében. Június 12-én a Polgárőr Egyesület 
részére átadásra került egy autó, melyet a testület döntése alapján megvásároltunk.   
Június 19-én Csányoroszlón voltunk polgármester úrral dinnye értékesítésével kapcsolatos 
szezonnyitó egyeztetésen.  
Egy fórum keretében a lakosságot szeretnénk tájékoztatni a szennyvíz beruházással 
kapcsolatban.  
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Június 26-án polgármester úr az Agrárkamaránál folytatott tárgyalást, és kérte a kamara 
képviselőit, hogy ők is tegyenek meg mindent a dinnye piaci helyzetének javítása érdekébe. 
Polgármester úr Budapesten július 4-6 között a Millenáris parkban a Gasztroangyal 
fesztiválon vett részt a medgyesi dinnye népszerűsítése érdekében, a Dinnyefesztivál 
rendezvényünk propagálása miatt. Július 9-én polgármester úr egy megbeszélésre hívta össze 
az egyházak képviselőit, a temetők üzemeltetésével kapcsolatban folytattak egyeztetést.  
 
Ruck Márton polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, Ruck Márton 
polgármester a napirendet lezárta.  
 

II. Beszámolók: 
 
1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
 
Ruck Márton polgármester: Az előterjesztést jegyző asszony készítette, megkérdezném, 
hogy szeretné-e kiegészíteni?  
 
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: A pénzügyi bizottság észrevételezte, hogy a 
határozati javaslatban kérem a 78/2014. (V.27.) Kt. határozatot módosítani, mivel a KÉSZ 
Kft. könyvvizsgálója jelezte a testületi döntést követően, hogy a számszaki adatokban van 
eltérés. A testület által elfogadottakhoz képest más módon nyújtotta be a cégbírósághoz a 
mérleget, így nem csak a 78-as számú határozatot, hanem a 79-es számú határozatot is 
kérném, szíveskedjenek módosítottan elfogadni.  
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja 
a beszámolót. 
 
Ruck Márton polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

94/2014.(VII.15.) Kt. határozat 
 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról 
szóló beszámolót a határozat melléklete* szerint elfogadja azzal, hogy a 78/2014. (V.27.) Kt. 
valamint a 79/2014.(VII.15.) Kt. határozatok tartalma az összegek tekintetében a könyvvizsgáló 
kérésére módosítással kerültek a cégbírósághoz beadásra.  
 
* A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel. 
 
Felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: azonnal 

 
2. Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda beszámolója  
            Előadó: Varga Jánosné intézményvezető 
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Ruck Márton polgármester: Szeretném megkérdezni az intézmény vezetőt, hogy van-e 
szóbeli kiegészíteni valója?  
 
Varga Jánosné intézményvezető: Az óvodában nem egyértelműen mérhetőek az 
eredmények. Mindezek ellenére mi a gyermekeket mérjük, csak borzasztóan nehéz számszerű 
adatokban kifejezni. Van egy fejlődési útmutató 4-8 éves gyermekek számára, ez egy differ 
füzet. Az óvodapedagógusaink elvégeztek egy továbbképzést, hogy ezeket a felméréseket el 
tudják végezni. A gyerekek ezeket a kis füzeteket viszik tovább magukkal az iskolába. Az idei 
évben két nagycsoportunk volt. Felméréseket végzünk minden kisgyermeknél. Egy-egy füzet 
10 gyermek személyiség fejlődését mutatja. Három évet fog felölelni. Az idei év volt az első 
alkalom, hogy kibővítettük. Ez a tevékenység központú óvoda szerves része. Minden 
kisgyermeknél van egy anamnézis, amit a családlátogatások során felmérünk. Büszke vagyok 
arra, hogy saját gyógypedagógusunk foglalkozik a gyermekekkel. Nagy fejlődést sikerült 
elérni ezen a téren. A gyógypedagógusunk mellett egy TSMT terapeutánk is van.  
 
Ruck Márton polgármester: A pénzügyi és a szociális bizottság is tárgyalta a beszámolót, 
megadom a szót a pénzügyi bizottság elnökének, valamint a szociális bizottság elnökének, 
ismertesse a bizottság javaslatát.  
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Már a bizottsági ülésen 
elhangzott, hogy alapvetően egy nagyon komoly beszámolót kaptunk. Az óvoda jól ellátott 
szakemberekkel, akikkel jó eredményeket is érnek el. Kiemeltem azt, hogy a „szülőnek tudnia 
kell, hogy az óvónő vele együtt, az ő egyetértésével neveli gyermekét”. Tehát mindenképpen 
együttműködéssel lehet eredményeket elérni. A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja.  
 
Farkas Gyula a Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: A beszámoló részletes, szakmailag 
jól kidolgozott. A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja. 
 
Sütő Mária Márta képviselő: Egy rendkívül igényes beszámolót készített Évi. Külön 
köszönöm a kiegészítést, amit tettél. Komoly és tudatos munka folyik. Szeretném, ha 
részletesebben kiemelnéd a család és az óvoda kapcsolatát.  
 
Varga Jánosné intézményvezető: Megfelelő és szoros együttműködés nélkül nem tudunk jó 
pedagógiai munkát végezni. Az idei évben fogadó órákra is bejöhettek a szülők.  
 
Ruck Márton polgármester: Egy intézmény esetében két dolog szükséges, hogy jól 
működjön. Tárgyi feltételek, és kellenek hozzá az emberek. Az óvodában egy jó csapat 
dolgozik. Ez úton szeretném minden óvodai dolgozónak megköszönni a munkáját. 
Természetesen a szülőknek is, mert elhangzott, hogy szülők nélkül nem tud működni az 
óvoda. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés hozzászólás nem volt, Ruck 
Márton polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el:  
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95/2014.(VII.15.) Kt. határozat 
 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Medgyesegyházi 
Varázserdő Óvoda 2013/2014-es nevelési év tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Ruck Márton polgármester 

Varga Jánosné intézményvezető 
 
 

 
III. Fő napirendek: 

 
 

1. Temető üzemeltetésével kapcsolatos megállapodás megkötése 
Előadó: Ruck Márton polgármester 

 
 

Ruck Márton polgármester: Az előterjesztést a pénzügyi bizottság tárgyalta, megadom a 
szót az elnök úrnak, ismertesse a bizottság álláspontját.  
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Halottak napja és szertartások 
alkalmával, ott érintett személyek jelezték polgármester úrnak, képviselő társainknak azt, 
hogy a temető rendje nem megfelelő. A katolikus és az evangélikus temető egyházi 
fenntartású. A bánkúti temető önkormányzati fenntartású. Korábban nem rendelkeztünk olyan 
szerződéssel, melyet a jogszabály előír. A bánkúti temető esetében ingatlan fenntartási, 
karbantartási feladatok merültek fel. Célszerűnek láttuk, hogy a település üzemeltető cégünket 
kérjük fel erre a feladatra. A cégvezetővel közösen került kidolgozásra szabályzat. 
Biztosítanunk kell, hogy ezek a temetők rendszeresen tisztítva legyenek. A rendeletünk 1-es 
és 2-es számú mellékletét is szükséges módosítanunk. A bizottság a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolja. 
 
Forgó Pál alpolgármester: A lakosság köréből már sok visszajelzés érkezett, és valóban 
eleget kell, hogy tegyünk a jogi követelményeknek. Az egyházak hulladékszállításra 
szerződést kötöttek.  
 
Ruck Márton polgármester: Ahogy  azt  alpolgármester  úr  is  elmondta,  nagyon  sok  jelzés  
érkezett hozzám a katolikus és evangélikus temetővel kapcsolatban. Adott esetben hibáztatták 
is az önkormányzatot, pedig nem önkormányzati kezelésű temetőkről beszélünk. Ezért 
kezdeményeztem egy megbeszélést a tisztelendő úrral és a lelkész úrral. Helyettük nem tudjuk 
megoldani a problémát, azonban tudunk segíteni. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
Mivel kérdés hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester a határozati javaslatot, 
valamint rendelet tervezetet szavazásra bocsátja. 
 

 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el:  
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96/2014.(VII.15.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a határozat mellékletét képező tartalommal kegyeleti közszolgáltatási szerződést kössön 
a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. -vel 2014. augusztus 1-től 2019. július 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. július 31. 

 
 

melléklet a 96/2014.(VII.15.) KT határozathoz 
 
 

KEGYELETI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS  
	

amely létrejött egyrészről Medgyesegyháza Város Önkormányzata (5666 Medgyesegyháza, 
Kossuth tér 1., képviseletében: Ruck Márton polgármester), mint megrendelő (továbbiakban: 
Önkormányzat), másrészről  
a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. (5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17. 
képviseletében Nadabán János ügyvezető igazgató)  mint vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó) 
között az alábbi helyen és időben, az alábbi feltételek szerint.  
 

I. Általános rendelkezések 
1./ Felek rögzítik, hogy a szerződést a Megrendelő tulajdonában lévő, 13.426 m2 területű, 
1738 hrsz. alatti Bánkúti Köztemető üzemeltetésére, valamint a külterület 068 helyrajzi 
számú ingatlanon (Lászlótelep) található lezárt temető ingatlan utógondozási feladataira 
kötik meg. A vállalkozó feladata a fent megnevezett köztemető üzemeltetése jelen 
szerződésben meghatározottak szerint, a mindenkor hatályos jogszabályok (jelenleg 
elsősorban a Temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, a végrehajtásáról 
szóló 145/1999. (X.1.) számú Kormányrendelet, valamint Medgyesegyháza Városi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2000. (XI.2.) Ök. rendelete alapján.   
 
2./ A Vállalkozó a szolgáltatás ellátásának ideje alatt minden év végén – tárgyév december 
31. napjáig – beszámol Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete előtt az 
évközben elvégzett, a feladatellátással összefüggő tevékenységéről.   
 
3./ A Vállalkozó jelen megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítése során köteles 
figyelembe venni azt, hogy a temetési szertartás alatt alapvető követelmény a kegyelet, a 
végső tisztelet megadása a hozzátartozók igénye szerint. 
 
4./ A Vállalkozó folyamatosan együttműködik az egészségügyi intézményekkel, 
hatóságokkal, a halott-vizsgálat során, kiemelten a közegészségügyi hatósággal és az 
önkormányzati hivatal képviselőivel. 
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5./ A Vállalkozó feladatainak ellátása során köteles maradéktalanul betartani a 
közegészségügyi, műszaki, hatósági előírásokat. 
 
6./ A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa folytatott tevékenységet rendszeresen 
ellenőrzi a Megbízó, a Békés Megyei Kormányhivatal, és az arra jogosult egyéb hatóságok 
illetékes szervei. Kötelezettséget vállal arra, hogy az ellenőrzésre jogosultak által tett 
észrevételeket figyelembe veszi, és haladéktalanul intézkedik az esetlegesen észlelt hibák, 
hiányok kijavításáról, pótlásáról. Mindennek végrehajtásáról Megrendelőt haladéktalanul – 
legkésőbb 8 napon belül – értesíti.  
 
7./ A Vállalkozó az általa jelen megállapodásban vállalt kötelezettségeknek megfelelő 
teljesítése érdekében vállalja azt, hogy a tulajdonában álló eszközeit a szerződés teljesítése 
érdekében rendelkezésre tartja.  
 
8./  A  Vállalkozó  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  az  általa  végzett  munkák  közben  ügyel  a  
környező sírhelyek rendjére, a temetési szertartást követően helyreállítja, vagy helyreállíttatja 
a sírhelyet és azok környékét, valamint gondoskodik az esetleges sérülések és károk 
megelőzéséről, kár bekövetkezte esetén a károk enyhítéséről.  
 

II. Üzemeltetési és a tárgyi eszközök fenntartásával kapcsolatos feladatok 
1./ A felek a temető üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos alapvető vállalkozói 
feladatokat az alábbiakban határozzák meg:  

-  A köztemetőben lévő sírhelyek, sírbolt-helyek kijelölése, értékesítése, 
dokumentálása. 

- A sírhelyek és urnafülkék megváltási idejének, illetve azok lejáratának 
figyelemmel kísérése, az exhumálható sírhelyekről nyilvántartás vezetése. 

- A meg nem váltott sírhelyek felszámolása, az elrendelt exhumálás arra 
feljogosítottal való elvégeztetése, maradványok elhelyeztetése. 

- Új kriptahelyek kialakításához szükséges terület előkészítése az ezzel járó 
munkafolyamatok elvégzésével. 

- A temetkezési szertartások feltételeinek biztosítása., 
- A temető védelmének biztosítása, a temető kapuinak nyitása, zárása. 
- A temetőben folyó tevékenységek ellenőrzése. 
- A temetések összehangolása. 
- A temetőben folyó munkálatok nyilvántartása. 
- A nyilvántartó könyvek naprakészen történő vezetése és megőrzése. 
- A temetkezési vállalkozók részére térítés ellenében a temetkezések 

lebonyolításához szükséges létesítmények, berendezések biztosítása. 
- A meglévő utak karbantartása, rendben tartása, az utakról a hó eltakarítása, az utak 

síkosság-mentesítése. 
- A növényzet szükség szerinti ápolása, a füvesített területek géppel történő nyírása 

az időjárás függvényében.  
- Az új parcellák kialakításánál örökzöldek és lomblevelű fák ültetése és gondozása. 
- A temetőben lévő kutak ellenőrzése, karbantartása, festése, javítása, vezetékes 

vízhálózat működése, esetleges bővítése megrendelővel egyeztetett feltételekkel  
- Öntöző- és ivóvíz minőségű vizet biztosítani, azokat bakteriológiai szempontokból 

figyelemmel kísérni. 
- A kutak környékének kaviccsal vagy járdalappal történő kialakítása. 
- Kerítés ellenőrzése, szükség szerinti javítása, pótlása. 
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- Bejárati kapuk szükség szerinti festése, javítása, karbantartása 
- Hulladékgyűjtők folyamatos ürítése. 
- A ravatalozó környékének takarítása, nyilvános illemhely fertőtlenítése, 

karbantartása. 
- A temető területére elhelyezett konténerekbe az összegyűjtött hulladék berakása, 

elszállításának megszervezése és ellenőrzése. A hulladék elszállítására 
vonatkozóan a Vállalkozó köteles valamely közszolgáltatóval szerződést kötni, és 
annak egy példányát a Megrendelőnek átadni.  

- A temető területén lévő ravatalozó, hullaház karbantartói feladatainak ellátása: a 
falak szükség szerinti festése, égőcsere, továbbá a rendeltetésszerű használathoz 
szükséges feltételek biztosítása. 

- A Vállalkozó a jelen megállapodás ideje alatt folyamatosan köteles az alábbi 
nyilvántartásokat vezetni: 

· nyilvántartó könyv 
· temető térkép 
· sírbolt-könyv 

- A sírkövek, egyéb építmények által előidézett, veszélyhelyzet megszüntetése 
érdekében értesíteni a hozzátartozókat, a megrendelésre jogosult nyilatkozata 
alapján elvégezni a szükséges munkákat. 

- Ellenőrzi  a  temetőkben felállításra  kerülő síremlékek  műszaki  tervrajzát,  a  ki-  és  
beszállítási engedély alapján helyszíni ellenőrzést végez. 

- Bármely vallás, felekezet, nemzetiség, etnikai csoport részére biztosítani a 
temetéssel szemben támasztott igényeket. 

- Megszervezni, nyilvántartani a temetőlátogatók engedélyhez kötött gépkocsival 
történő behajtását, megállapítani a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának 
feltételeit. 

- A temetőellenőrzéseket megszervezni és biztosítani. 
- A temetési időpontokat meghatározni és az ezzel együtt járó szolgáltatási 

tevékenységet koordinálni. Meghatározni a temetkezési szolgáltatás illetőleg a 
temetőben végzett egyéb szolgáltatási tevékenységek ellátásának temetői rendjét. 

- Biztosítani az eltemetés feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést 
megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást. A sírásás költségei a 
vállalkozót terhelik. 

- Biztosítani a ravatalozó egyéb technikai berendezéseinek és közcélú 
létesítményeinek (infrastruktúra) karbantartását és működtetni azokat. 

- Összehangolni a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával 
kapcsolatos temetkezési szolgáltatási tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel 
elősegíteni a temetés zökkenőmentes lefolytatását.  

- A Vállalkozó köteles együttműködni a temetkezési vállalkozókkal, ahol elsődleges 
szempont a kegyeletet figyelembe vevő, kulturált magatartás. 

- Gondoskodni az ügyfélfogadásról, a vállalkozó köteles a lakosságot folyamatosan 
tájékoztatni hirdetőtábla, sajtó útján a lejárt sírhelyekről, a temetési időpontokról, a 
hatályos jogszabályokban foglaltakról és az árakról. 

- Természeti és civilizációs katasztrófa, tömeges baleset esetén a vállalkozó köteles 
a tűzoltósággal, a mentőszolgálattal, a Polgári védelemmel együttműködni, a 
mentésvezető utasításait végrehajtani. 

- A vállalkozó gondozza, karbantartja az önkormányzat saját halottjaként 
eltemetettek sírjait, valamint az önkormányzat által gondozásra felvállalt sírokat.  
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2./ A temető zavartalan üzemeltetésének biztosítása érdekében, az Önkormányzat a 
Vállalkozó részére ingyenes használati jogot biztosít a tulajdonában álló köztemetőben 
található épületre, eszközökre és egyéb ingóságokra vonatkozóan.  
 
3./ Az üzemeltetéssel együtt járó közüzemi költségeket teljes egészében a Megrendelő viseli.  
 
4./ A Vállalkozó a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeinek teljesítése során köteles 
az általa végzett feladatokat színvonalasan, a lakosság és az Önkormányzat megelégedésére 
ellátni. 
 

III. Díjazás, szerződés teljesítésének dokumentálása, ellenőrzése 
1./ A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a temetői szolgáltatási díjak megállapítására a 
Megrendelő jogosult. A felek megállapodnak abban, hogy az önkormányzati rendeletben 
foglalt díjtételekből származó bevételt a Vállalkozó szedi be, és azt az üzemeltetési feladataira 
fordítja. A Vállalkozó temetkezési szolgáltatásokat nem végez. 
 
2./ A Vállalkozó köteles évente egyszer, december 31-ig Megrendelő részére írásos 
beszámolót készíteni az ellátott feladatról. Ennek keretében tájékoztatni kell Megrendelőt az 
üzemeltetés bevételeiről és a költség nemenként a kiadásokról. A Vállalkozó a temető 
üzemeletetésével és fenntartásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat köteles számvitelileg 
elkülöníteni a temetkezési szolgáltatások végzéséből eredő bevételektől és kiadásoktól. 
 
3./ Megrendelő intézménye, a Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal képviseli a 
Megrendelőt, és ellenőrzésre jogosult.  
 
4./ A Vállalkozó a szerződésben rögzített feladatok elvégzését fentiek figyelembe vételével 
elsősorban a bevételek terhére vállalja. Amennyiben az elkülönítetten kezelt bevételek és 
kiadások tekintetében veszteség merül fel, – Vállalkozó ezt haladéktalanul köteles jelezni 
Megrendelő felé – annak mértékéig külön vállalkozói díj illeti meg.  
 
5./ A Vállalkozó az általa elvégzett munkáról köteles munkanaplót vezetni. A Megrendelő 
képviselőjének joga van a munkanaplóba bármikor betekinteni, észrevételeit közölni, amit a 
Vállalkozó köteles végrehajtani.  
 
6./ A Vállalkozó a Megrendelő tájékoztatása és az ellenőrzés elősegítése érdekében minden év 
január 15-ig a köztemetőben az adott évben tervbe vett és elvégzendő egyes munkákról 
ütemtervet küld a Megrendelőnek. Első alkalommal ezt az ütemtervet 2015. január 15-ig kell 
elkészítenie a Vállalkozónak. A Megrendelő kezdeményezheti azt, hogy az ütemtervben nem 
szereplő munkát is vegye fel a vállalkozó az ütemtervbe, vagy az ütemtervhez képest más 
ütemezésben hajtsa végre a karbantartási feladatokat. Az ütemtervben a várható költségekről 
Megrendelőt tájékoztatni kell, és az abban meghatározott munkák csak Megrendelő írásbeli 
jóváhagyásával végezhetőek el. 
 
7./ Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét mind szakmai, mind pénzügyi szempontból 
jogosult ellenőrizni intézménye, a belső ellenőrzés, illetve külső megbízott igénybevételével. 
Vállalkozó az ellenőrzés során minden szükséges adatot hiánytalanul és haladéktalanul 
Megrendelő rendelkezésére bocsát, könyveibe betekintést biztosít, az ellenőrzés során igénybe 
vett dokumentumokról Megrendelő képviselője másolatot készíthet, amelyet köteles üzleti 
titokként kezelni.  
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8./ Vállalkozó a temető üzemeltetésével kapcsolatos feladatok végrehajtása és beruházások 
előkészítése során köteles a Megrendelő képviselőjével előzetesen egyeztetni.  
 

IV. Lászlótelepi megszűnt temető ingatlan fenntartásával kapcsolatos feladatok 
1./ A szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy a Megrendelő tulajdonában áll a 
medgyesegyháza 068 helyrajzi számú, Lászlótelep településrészen található lezárt temető 
művelési ágú ingatlan. 
 
2./ Megrendelő az ingatlanon még fellelhető sírok látogathatóságának biztosítása érdekében – 
a kegyeleti szempontokra tekintettel – megbízza a Vállalkozót az ingatlan gyom-, és 
sarjmentesítési feladatainak elvégzésével. 
 
3/  Vállalkozó a gyommentesítést úgy köteles végezni hogy az az ingatlan teljes területére 
kiterjedjen, és az őszi gyommentesítés október hónapban, a Halottak Napja előtt történjen. 
 

V. A Felek együttműködése 
1./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltak 
maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. Ennek 
megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak 
teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a szerződés 
teljesítésére kihatással lehet. 
 
2./ A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben meghatározott szolgáltatás ellátása során 
nem vesz igénybe alvállalkozót a feladat ellátással összefüggésben. Vállalkozó alvállalkozó 
igénybevételére Megrendelő írásbeli hozzájárulása esetén lehet jogosult. A temető 
működtetéséhez kapcsolódó egyes szolgáltatások megrendelése, szokásos kereskedelmi 
kapcsolatok nem tartoznak ebbe a körbe (pl. síkosság-mentesítés, árubeszerzés, 
karbantartások, javítások).  
 
3./ A Vállalkozó a köztemetőben a temetkezési helyek, síremlékek építését, felújítását, 
karbantartását végző vállalkozók részére teljes esélyegyenlőséget, azonos feltételeket köteles 
biztosítani. 

 
4./ Az Önkormányzat által a kapcsolattartásra kijelölt személy: 

 
Név:    Juhász György 
Beosztás:  Műszaki ügyintéző 
 

A Vállalkozó által kapcsolattartásra kijelölt személy: 
 

Név:    Mitykó Mihály  
Beosztás:  Munkavezető 

 
VI. A jogviszony tartama, megszűnése, biztosítékai 

1./ A felek jelen megállapodás határozott időre, 2014. augusztus 1. és 2019. július 31. közötti 
időtartamra kötik.  

 



11 
 
 

2./ Megrendelő jelen szerződést egyoldalú nyilatkozattal rendkívüli felmondással 90 napra 
felmondhatja, ha a Vállalkozó 

o a kegyeleti jogokat sértő, közfelháborodásra okot adó magatartást tanúsít vagy vallási, 
felekezeti, nemzetiségi, etnikai hovatartozás miatt hátrányos megkülönböztetést 
alkalmaz a köztemetőkben temetkezési szertartásokon részt vevőkkel szemben,  

o jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit súlyosan megszegi, 
o a köztemető fenntartásának ellenőrzésére hivatott hatóságok által észlelt 

hiányosságokat a megadott határidőig nem teljesíti, 
o a köztemető fenntartására vonatkozó szakmai jogszabályokban meghatározott szakmai 

követelményeket nem teljesíti, 
o a II/1./ pontban előírt kötelezettségeit a Megrendelő felszólítása ellenére, a kitűzött 

határidőig sem teljesíti,  
o a Megrendelő tudta és hozzájárulása nélkül alvállalkozót vesz igénybe a szerződés 

teljesítéséhez, vagy az alvállalkozó személyében bekövetkezett változásról a 
Megrendelőt nem értesíti, 

o akadályozza a más temetkezési szolgáltatóknak a köztemetőkben való temetési 
szertartásainak lebonyolítását, vagy bármely módon a temetkezési vállalkozások 
közötti verseny torzítására törekszik, beleértve a temetkezési helyek, síremlékek 
építését, felújítását, karbantartását végző vállalkozókat is,  

o a III/2. pontban írt, a temető üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos bevételek 
és kiadások számviteli elkülönítésére vonatkozó kötelezettségét megszegi, és 
megrendelő írásbeli felszólítására 30 napon belül nem pótolja. 

 
3./ A Megrendelő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, és Vállalkozó jelen szerződést 
egyoldalú nyilatkozattal rendkívüli felmondással 90 napra felmondhatja, ha Megrendelő a 
Vállalkozó tevékenységét akadályozza, az ingatlanok birtoklásához (kezeléséhez) fűződő 
jogokat korlátozni vagy kizárni törekszik, határidőre felszólítás ellenére sem nyilatkozik 
döntési körébe utalt kérdésben. 
 
4./ A Megrendelő jogosult a szerződést abban az esetben is 90 napra egyoldalúan felmondani, 
ha Vállalkozó veszteségfinanszírozási igényt jelez, amelyet Megrendelő nem tart indokoltnak, 
és megtérítését nem vállalja. 
 
5./ A szerződés egyebekben csak és kizárólag írásban módosítható. 

 
VII. Záró rendelkezések 

 
1./ A felek az esetleges vitás kérdéseiket igyekeznek egyeztető tárgyalások útján, békésen 
rendezni és csak ezek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz. 

 
2./ A felek megállapodnak abban, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdések eldöntésére a 
Battonyai Járásbíróság illetékességét kötik ki. 
 
3./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint az 
egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

 
4./ Jelen megállapodást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, 4 db magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag 
aláírták. 
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Medgyesegyháza, 2014. július ... 

 
                    …………………….         ………………………. 

            Ruck Márton                                            Nadabán János 
    polgármester              ügyvezető igazgató 
     Megrendelő         Vállalkozó 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta:  
 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
9/2014. (VII.16.) önkormányzati rendelete 

 
a temetőkről és a temetkezésről szóló  

16/2000.(XI.2.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezési 
tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdésének 2. pontjában és a temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi 
XLIII. törvény 5. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket 
rendeli el: 
 

1. §.  
 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 16/2000.(XI.2.) önkormányzati rendelet (továbbiakban  
R.) 1.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„ (1) A rendelet hatálya a Bánkúti Köztemetőre, az ott végzett temetkezési és temető 
fenntartási tevékenységre terjed ki.  
   (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed az eltemettetőkre, a temetőben temetkezési  
szolgáltatást, valamint egyéb temetői munkát (síremlékállítás) végző természetes és jogi 
személyekre, jogi személyiség nélküli szervezetekre, valamint a temetőt látogatókra.  
   (3) Az önkormányzat a Bánkúti Köztemető fenntartásáról és üzemeltetéséről Kegyeleti 
Közszolgáltatási Szerződés keretében, a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. útján  
gondoskodik ” 
 

2. §. 
 

(1) Az R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 
(2) Az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 
 

3.§. 
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(1) A rendelet 2014. augusztus 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az „R” 3. §. (3)-(4) bekezdése. 
 
Medgyesegyháza, 2014. július 15. 
 
  Ruck Márton      Dr. Horváthné dr. Barta Edit 
             polgármester                  jegyző 
 
 
Záradék: A rendelet kihirdetése ……………megtörtént. 
 

 
        Dr. Horváthné dr. Barta Edit 
                             jegyző 
 

 
1. melléklet  

 
 
A sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért, valamint a sírhely újraváltásáért az 
üzemeltető részére fizetendő nettó díjak: 
 
 

Sírhely fajtája Megváltási, újraváltási díj Megváltás 
időtartama 

Egyes sírhely 2.000.-Ft  25 év 
Kettes sírhely 4.000.- Ft  25 év 
Sírbolt 12.000.- Ft  60 vagy 100 év 

 
 

2. melléklet  
Temető-fenntartási és igénybevételi nettó díjak 

 
 Tevékenység megnevezése Díjtétel 

1. Vállalkozási tevékenységet végzők által fizetendő temető-fenntartási 
hozzájárulás  150.-Ft/nap 

2. Sírnyitás díja  
a) normál sír:    15.000,-Ft  
b) mélyített sír: 17.000,-Ft 

 
 
A díjak befizetésének rendje: 
 
A temetőben munkát végző vállalkozó (pl. sírköves) köteles megfizetni a munkálatok 
befejezését követően, az üzemeltető pénztárába, számla ellenében. Előzetesen a munkakezdés 
napját, és tervezett időtartamát az üzemeltetőnek be kell jelentenie. 
 
A sírnyitást díját az üzemeltető a temetkezési szolgáltató részére számlázza. 
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2. A Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos döntések   
            meghozatala  

Előadó: Ruck Márton polgármester 
 
 

Ruck Márton polgármester: Körünkben van Nadabán János ügyvezető igazgató úr, 
kérdezem, lenne-e kiegészíteni valója?  
 
Nadabán János ügyvezető igazgató: Nincs.  
 
Ruck Márton polgármester: Akkor megadom a szót a pénzügyi bizottság elnökének, 
ismertesse a bizottság álláspontját.  
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Az előző testületi ülésen ez már 
napirenden lett volna, csak a bizottsági ülésen az ügyvezető igazgató úr és a polgármester úr 
megállapodtak abban, hogy bizonyos részeket pontosabban ki kell fejteni, ezért elnapoltuk. 
Két kérdésben kell döntést hoznunk, az egyik a 2014. évi üzleti terv elfogadása, illetve 2014. 
évi prémiumfeladatok meghatározása. Az elnök úr ismerteti a számszerű adatokat. A 
pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az üzleti tervet.  
 
Forgó Pál alpolgármester: Úgy látom, hogy a településüzemeltetést újra kellene szervezni, 
átgondolni. A város elérte azt a szintet, hogy a beruházásokkal, fejlesztésekkel megszerzett 
értékeinket nem fogjuk tudni megóvni.  A zöld növényzeteket gondozni kell.  
 
Ruck Márton polgármester: Az év végére az ivóvíz és a szennyvíz szolgáltatás át fog menni 
a Gyulai Közüzemi Kft. –hez, alvállalkozóként fogjuk mi csinálni. Az elmúlt években 
beruháztunk egy csomó dolgot, és a kapacitásainknak tényleg a legvégén járunk. Hiába adunk 
további feladatokat ennek a cégnek, nem fogja tudni megoldani, mert nincsenek meg hozzá a 
feltételei. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés hozzászólás nem volt, Ruck 
Márton polgármester a határozati javaslatokat szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 
 

97/2014.(VII.15.) Kt. határozat 
 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete mint alapító 
 
99.346.715,-    Ft bevétellel, 
99.346.715,-    Ft költség ráfordítással, 
12.020.000,- Ft önkormányzati működési támogatás biztosításával elfogadja a 
Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervét.  
Az Önkormányzat a működési támogatásból már korábban az 1/2014. (II.5.) 
önkormányzati rendeletben biztosított 3.000 e Ft, ezen túl 2.020 e Ft központi támogatás 
átadásával, 4.000 e Ft-ot a 2014. évi közút fenntartási előirányzat terhére fennmaradó 
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3.000 e Ft-ot a tartalék keret terhére biztosítja, azzal, hogy a cég 2.020 e Ft-ot a 18/2014. 
(III.4.) BM rendeletben foglaltakra, 4.000 e Ft-ot közutak fenntartásra fordíthat. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
         Nadabán János ügyvezető 

        Krucsai Mariann pénzügyi vezető 
 
 

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

98/2014.(VII.15.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító Nadabán 
János a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. ügyvezetője részére a Felügyelő 
Bizottság javaslata alapján a 2014. évre a határozat mellékletét képező tartalommal 
jutalom feladatokat határoz meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
          Nadabán János ügyvezető 

 
 

98/2014. (VI.15) Kt. határozat melléklete 
 

A Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft Ügyvezető igazgatója részére 
2014. évre kitűzött jutalomfeladatok 

 
A Társaság tevékenységének, gazdálkodásának szakszerű irányítása, a gazdálkodás 
eredményességének biztosítása. 
 
A feladatok teljesítésének képviselő-testület általi elfogadása esetén maximum 2 havi bruttó 
bér fizethető ki az ügyvezető részére jutalom címén, amennyiben arra a Kft. gazdálkodása, az 
eredmény fedezetet nyújt.  

 
 

3. Kossuth tér 22/a szám alatti ingatlan bérleti pályázata 
      Előadó: Ruck Márton polgármester 

 
 
Ruck Márton polgármester: A pénzügyi bizottság tárgyalta, megadnám a szót az elnök 
úrnak, ismertesse a bizottság javaslatát.  
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Az ingatlant már korábban is 
szerettük volna bérbe adni, azonban eddig nem érkezett megfelelő pályázat. Most jelentkezett 
egy vállalkozó. Az ingatlanjainkat úgy tudjuk hasznosítani, hogy pályázatot kell kiírjunk. 
Jelen esetben ez megtörtént, csak az előterjesztés mellékletét képező pályázat érkezett. A 
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bizottság javasolja a pályázatot elfogadni, havi nettó 20 000 Ft-os összegért. Felhatalmazzuk a 
polgármester urat, az ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés megkötésére, 2014. július 16-tól 
határozatlan időre.  
 
Ruck Márton polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

99/2014.(VII.15.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. július 16-tól határozatlan 
időre bérbe adja a tulajdonában álló Medgyesegyháza, Kossuth tér 22/a sz. 116. hrsz. alatti 
épületben található, közvetlen közterületi bejárattal rendelkező, egy helyiségből álló 17 m2 
alapterületű üzlethelyiségét Hevesiné Hanó Ilona Éva Békéscsaba, Zsiros u. 23. szám alatti 
lakosnak az alábbi feltételek előírása mellett: 

1. A bérlő köteles a 18/1993. (XII.21.) Ök. rendelet helyiséggazdálkodásra vonatkozó 
szabályainak betartására 

2. A bérleti jogviszonyt bármely fél, 60 napos határidővel bármikor, külön indokolás 
nélkül felmondhatja. Bérbeadót ez esetben sem terheli új bérlemény biztosításának 
kötelezettsége. 

3. Bérlő a helyiségben helyben fogyasztásos szeszesital kimérési tevékenységet nem 
folytathat. 

4. A bérleti díj előre a tárgyhó 5. napjáig fizetendő. 
5. A bérleti díjon felül a közüzemi díjakat is meg kell téríteni a bérbe adó részére. 
6. A bérleti díjat bérbe adó évente, január 1-től egyoldalúan módosíthatja. Ennek mértéke 

a hivatalosan közzétett várható infláció mértéke. 
7. A bérleti díj összege 20.000,-Ft/hó+ÁFA.  

 
Felhatalmazza a polgármestert a kérelmezővel a bérleti szerződés fenti feltételekkel történő 
megkötésére. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Liker János aljegyző 
              Molnár Zoltán műszaki ügyintéző 
 
 

4. Feladat-ellátási szerződés a közhasznú Medgyesegyházi Nebulókért 
Alapítvánnyal. 

Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

 
Ruck Márton polgármester: A Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány jelezte, hogy 
közhasznúsági nyilvántartásba vétele érdekében feladat ellátási szerződés keretében vállalna 
közfeladat ellátást.  A határozati javaslatot a bizottság elfogadásra javasolja.  
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Jegyző Asszony jelezte, hogy a 
határozati javaslatban tévesen június 16-a lett írva, az július 16. lenne.  
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Ruck Márton polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 
 

100/2014.(VII.15.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Mötv. 13. §-ában meghatározott sport, ifjúsági ügyek, keretén belül a szabadidős sport 
tevékenységek szervezésére, valamint az ifjúság érdekérvényesítési, önigazgatási, művelődési 
kezdeményezéseinek kiemelt gondozása, mecenatúra kialakításának segítése, ösztönzése, 
ifjúsági táborok szervezésére vonatkozóan feladat-ellátási szerződést kössön 2014. július 16. 
napjával Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvánnyal. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
5. A Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységével 

kapcsolatos hozzájárulás. 
Előadó: Ruck Márton polgármester 

 
Ruck Márton polgármester: A pénzügyi bizottság tárgyalta, megadom a szót az elnök 
úrnak, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.  
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Az ügyvezető igazgató úr 
jelezte, hogy a pusztaottlakai és a medgyesbodzási polgármester úr kéréssel fordult hozzá, 
hogy a településen összegyűjtött kommunális szennyvizet szippantó kocsival szállíttassa el. 
Ez egy kötelező feladat, tehát szükséges a fenntartó hozzájárulása. Az igazgató úr 
megvizsgálta a kapacitásbeli kérdését. A bizottság támogatja a javaslat szerint ezt a feladat 
bővítést. Az előterjesztéshez van egy határozati javaslat is, mely a cégbírósági nyilvántartásba 
vételhez szükséges.  
 
Ruck Márton polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

101/2014.(VII.15.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete mint tulajdonos hozzájárul, 
hogy a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. vállalkozási tevékenysége kapcsán 
Medgyesbodzás és Pusztaottlaka településeket érintő kommunálisszennyvíz az 
önkormányzati szennyvíztisztító telepen kerüljön ártalmatlanításra. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
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         Nadabán János ügyvezető 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

102/2014.(VII.15.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Vízmű 
Nonprofit Kft. /Cg. 04-09-009438/ alapító okirata 2014. 05. 30. napján kelt módosítását a mai 
napon a Gyulai Törvényszék Cégbírósága 26. sorszámú végzése felhívására az alábbiak 
szerint módosítja:  
1/ A módosító okirat 1. pontja törlésre kerül 
2/ Az alapító okirat VI/6. és VIII/4. pontjában előforduló „közhasznú jelentés” helyébe a 
„közhasznú melléklet” megnevezés kerül.  
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges módosító okiratok aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
              Nadabán János ügyvezető igazgató úr 

 
6. II. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására 

vonatkozó végleges szerződés elfogadása. 
Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

Ruck Márton polgármester: A napirendet a szociális bizottság tárgyalta, megadom a szót a 
bizottság elnökének, ismertesse a bizottság álláspontját.  
 
Farkas Gyula a Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: A háziorvosi feladat ellátásra 
elkészült a szerződés. A szociális bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Az első határozati javaslat a 
szerződés megkötésére vonatkozik, viszont eddig a Gondozási Központ feladatkörébe 
tartozott, így a Gondozási Központ vezetőjének lesz feladata, hogy a megfelelő okiratokat 
módosítsa.  
 
Ruck Márton polgármester: Dr. Molnár Katalin a körzetnek az orvosa, ezzel végleges a 
szerződés szeptember 1-től. Jogszabályi feltételei voltak, hogy eddig nem tudtuk megkötni. 
Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés hozzászólás nem volt, Ruck Márton 
polgármester a határozati javaslatokat szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

103/2014.(VII.15.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyja a határozat 
mellékletét képező KODEIN-MED Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság 5700 Gyula, Nagyváradi u. 30. ( Cg. 04-09-009557/4, adószáma: 11686059-2-04, 
bankszámlaszáma: Erste Bank 11600006-00000000-39127088) képviseli Dr. Molnár Katalin 
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háziorvos, (továbbiakban: Szolgáltató) között a háziorvosi szolgáltatás biztosítása tárgyában 
2014. szeptember 1. napjától hatályba lépő szerződést. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Felelős: Ruck Márton-polgármester 
  Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 
Határidő:  értelem szerint 

melléklet a 103/2014.(VII.15.) KT. határozathoz 
 

SZERZŐDÉS 
HÁZIOVOSI FELADAT ELLÁTÁSÁRA TERÜLETI ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉGGEL 

 
amely létrejött Medgyesegyháza Városi Önkormányzat  (székhely: 5666 Medgyesegyháza, 
Kossuth tér 1., azonosítószám (törzsszám): 725217, adószám: 15725211-2-04, 
bankszámlaszám: 11733137-15344083-00000000) képviseli Ruck Márton Polgármester  
(továbbiakban Önkormányzat) 
másrészről KODEIN-MED Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
5700 Gyula, Nagyváradi u. 30. ( Cg. 04-09-009557/4, adószáma: 11686059-2-04, 
bankszámlaszáma: Erste Bank 11600006-00000000-39127088) képviseli Dr. Molnár Katalin 
háziorvos, (továbbiakban Szolgáltató) között a háziorvosi szolgáltatás biztosítása tárgyában az 
alábbi feltételek szerint: 
 
Előzmények: 
Medgyesegyháza Város II. számú felnőtt háziorvosi körzetében a háziorvosi ellátás 
helyettesítéssel kerül biztosításra. Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 16/2014. (II.04.) Kt. határozatával pályázatot írt ki a II. számú felnőtt háziorvosi 
körzet területi ellátási kötelezettséggel történő működtetésére. A Képviselő-testület 55/2014. 
(IV.29.) Kt. számú határozatával döntött arról, hogy a II. számú felnőtt háziorvosi körzet 
területi ellátási kötelezettséggel történő működtetésére KODEIN-MED Egészségügyi 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság pályázóval kíván szerződést kötni.  
 
 

1. Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 11.§ (1.) bekezdése, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. törvény (továbbiakban: Etv.) 152. § (1) bekezdés a) pontja alapján köteles 
gondoskodni az egészségügyi alapellátásról, ennek keretében a háziorvosi 
alapellátásról, mint az Etv. 3. § e) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatásról. 

2.  Az Önkormányzat az előző pontban megjelölt egészségügyi szolgáltatást az Etv. 3. § 
f) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatóval kötött vállalkozási szerződés alapján, az 
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (továbbiakban: Öotv.) 1. § (2) 
bekezdés b) pontja szerinti orvosi szakképesítéssel rendelkező személlyel (illetve ilyen 
személy személyes közreműködésével működő gazdasági társasággal) kötött 
háziorvosi feladat ellátási szerződés útján kívánja ellátni, aki esetén a praxisjog 
egészségügyi államigazgatási szerv általi kiadásának feltételei fennállnak 

3. Jelen szerződés alapján a szolgáltató az 1. pont szerinti egészségügyi szolgáltató. Jelen 
szerződés alapján a szakorvosi szakképesítéssel rendelkező személy Dr. Molnár 
Katalin (Mezőkövesd, 1976.11.29., an.: Burkus Anna) háziorvos, 
Diploma száma, kelte: 100/2004. O.E. (2004. szeptember 11.) Szeged, 
Szakorvosi képesítés száma, kelte: 1220/2009/november 24., 
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Megnevezése: Háziorvostan szakorvosa ( Nemzeti Vizsgabizottság Budapest), 
Orvosok országos nyilvántartási száma: A/64386. Budapest, 2004. szeptember 15.,  
aki a jelen szerződés tárgyát képező egészségügyi szolgáltatást személyesen jogosult 
és köteles ellátni. 

4. Szolgáltató képviselője kijelenti, hogy az Öotv. 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti 
orvosnak minősül. 

5. A jelen szerződés tárgya: háziorvosi alapellátás területi ellátási kötelezettséggel. 
6. A háziorvosi alapellátási kötelezettség kiterjed a Medgyesegyházán lakóhellyel vagy 

tartózkodási hellyel és érvényes egészségbiztosítási kártyával rendelkező 18. életévét 
betöltött lakosokra. A háziorvosi alapellátás tekintetében a Szolgáltató ellátási területe 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi 
körzetekről szóló 1/2011. (I.12.) Ök. rendeletének II. számú mellékletében 
meghatározott II. számú felnőtt háziorvosi körzetre terjed ki. 

7. A fentieken túl a Szolgáltató köteles ellátni területi és személyi feltételektől 
függetlenül a mindenkor hatályos magyar vagy közösségi jogszabályokban 
meghatározott sürgősségi eseteket a rendelkezésre állás ideje alatt. 

8. A Szoláltató kötelezettséget vállal arra, hogy működési területén az érvényes 
előírásoknak, szakmai szabályoknak megfelelő háziorvosi alapellátásról folyamatosan, 
magas szakmai színvonalon gondoskodik. Munkahelyén a szakma szabályai szerint 
etikus magatartást tanúsít kollégái és betegei felé egyaránt. 

9. A Szolgáltató a háziorvosi feladatokat az általa foglalkoztatott asszisztens 
közreműködésével látja el. 

10. A Szolgáltató képviselője akadályoztatása esetére köteles gondoskodni 
helyettesítéséről. A helyettesítést a Szolgáltató szervezi meg és gondoskodik a 
helyettes díjazásáról.  

11. A Szolgáltató biztosítja saját és alkalmazottjai rendszeres szakmai továbbképzését. 
12. A Szolgáltató köteles a jogszabályokban előírt nyilvántartások vezetésére, az adatok 

megőrzésére és a személyiségi jogok védelméről szóló rendelkezések maradéktalan 
betartására. 

13. A felek megállapítják, hogy az Önkormányzat az ügyeleti ellátást más szolgáltatóval 
kötött szerződés útján biztosítja, ezért a Szolgáltató a háziorvosi ügyeleti szolgálatban 
jelen szerződés alapján nem vesz részt.  

14. A felek megállapodnak, hogy Szolgáltató rendelési ideje legalább heti 20 óra, 
munkanaponként legalább 4 óra az alábbi rendelési idő szerint: 

Hétfő: 800órától 1200 
Kedd: 800órától 1200 
Szerda: 800órától 1200 
Csütörtök: 800órától 1200 
Péntek: 800órától 1200 

A rendelkezésre állás ideje munkanapokon: 7,oo órától 15,oo óráig. 
 

15. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy rendelési idejének változását az 
Önkormányzatnak bejelenti. 

 
 

16. A felek megállapodnak abban, hogy az Egészségbiztosítási Pénztárral a Szolgáltató 
közvetlenül köt szerződést. A finanszírozási szerződés alapján lehívott finanszírozás 
kizárólag a Szolgáltatót illeti, az ehhez kapcsolódó kötelezettségek a Szolgáltatót 
terhelik.  
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17. A Szolgáltató az ellátási kötelezettsége alá tartozó betegtől az egészségügyi 
szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban térítési díjra nem jogosult, kivéve a 
mindenkor hatályos magyar vagy közösségi jogszabályok által megállapított térítési 
díjakat. A térítés ellenében nyújtott ellátásból származó bevételek – számlaadási 
kötelezettség mellett – teljes egészében Szolgáltatót illetik meg. 

18. Önkormányzat az OEP finanszírozáson túl havi bruttó 60.ooo.- Ft, azaz Hatvanezer 
forint finanszírozást biztosít Szolgáltató részére utólag számla alapján minden hónap 
5. napjáig. Felek az önkormányzati finanszírozás összegét minden év december 31. 
napjáig a következő évre vonatkozóan felülvizsgálják. 

19. Az Önkormányzat a háziorvosi ellátás biztosítása céljából az orvosi rendelőt és annak 
berendezési tárgyait, valamint a háziorvosi alapellátás nyújtásához szükséges külön 
jogszabályban meghatározott szakmai minimumfeltételeket; szükséges eszközöket, 
műszereket térítésmentesen a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja. 

20. A Szolgáltató a tárgyi feltételek biztosítását a továbbiakban átvállalja.  Ennek 
keretében gondoskodik az eszközök karbantartásáról, javításáról, szinten tartásáról. A 
szerződés hatályba lépését követően a Szolgáltató saját felelősségi körében 
gondoskodik az eszközök működőképes rendelkezésre állásáról, erre nézve az 
Önkormányzattól semmilyen támogatásban nem részesül. 

21. A rendelő felszerelési tárgyait és műszereit az Önkormányzat működőképes állapotban 
leltár szerint adja át a Szolgáltató részére. A Szolgáltató a jelen szerződés megszűnése 
esetén a rendelőt, annak felszerelési tárgyait térítésmentesen és leltár szerint adja 
vissza az Önkormányzat számára. Az átadott tárgyak jegyzékét jelen szerződés 
elválaszthatatlan részét képező melléklet tartalmazza. Szolgáltató az amortizálódott, 
elhasználódott tárgyi eszközök selejtezésére minden év november 15-ig javaslatot tesz 
az Önkormányzatnak. 

22. Az orvosi rendelő üzemeltetésével kapcsolatos közüzemi költségeket – fűtés, 
elektromos energia, víz, szennyvíz, szemétszállítás, telefon- az Önkormányzat viseli, 
és biztosítja a rendelő takarítását. A rendelő épületének biztosítását az Önkormányzat 
fizeti és az erre vonatkozó szerződést a Szolgáltató tudomásával az Önkormányzat köti 
meg. 

23. A Szolgáltató vállalja, hogy az orvosi ellátás működtetésével kapcsolatos anyagokat, 
gyógyszereket, nyomtatványokat, irodaszereket maga szerzi be, és azok költségeit 
állja. 

24. Az Önkormányzat gondoskodik a rendelő rendszeres karbantartásáról, felújításáról.  
25. A rendelő helyiségeivel és berendezésével az Önkormányzat a Szolgáltató működési 

idején kívül sem rendelkezhet, bérbe vagy használatba csak a Szolgáltató 
hozzájárulásával adhatja. 

26. A felek jelen szerződés megszegésével a másik félnek okozott kárért a polgári jogi 
felelősség szabályai szerint tartoznak helytállni (kártérítés). 

27. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az esetleges körzetmódosítás miatt 
bekövetkezett, háziorvost ért kár esetén a kártalanítási kötelezettséggel tartozik, 
amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a 
finanszírozása keretében kapott egy éves összeget.  

28. Megbízott kártalanítási igényét a körzetmódosításból fakadó kár összegének az OEP 
által igazolt mértékéről szóló hivatalos dokumentum csatolásával terjesztheti elő. 

29. A Felek jelen szerződést határozatlan időtartamra kötik.  
30. A szerződés felmondása mindkét fél részéről hat hónapos felmondási határidővel 

történhet. Az Önkormányzat a feladat-ellátási szerződést az alábbi indokolással 
mondhatja fel, ha az orvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit 
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írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a 
jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, valamint ha a megbízott, 
illetve személyes közreműködője önálló egészségügyi tevékenység végzésére való 
jogosultságát bármely okból elveszti. 

31. Jelen szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben – így különösen a felek 
kártérítési, kártalanítási felelősségére, a jelen szerződés felmondására, valamint a 
praxisjog elidegenítésére vonatkozó rendelkezések – az egészségügyi és 
társadalombiztosítási jogszabályok, a Ptk., rendelkezései alkalmazandók. 

32. Jelen szerződés 2014. szeptember 1. napjától lép hatályba. 
33.  Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 103/2014. (VI. 15.) 

Kt. számú határozatával felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására. 
34. Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték, rendelkezéseit megértették, 

azokat magukra nézve kötelezőnek elismerték, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

Medgyesegyháza, 2014. július …. 
 
 
 
 
____________________________    _________________________ 
             Polgármester           Szolgáltató képviselője 
 

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

104/2014.(VII.15.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a Gondozási Központ 
vezetőjét, hogy az orvosi feladatok ellátásának változása kapcsán szükséges okirat 
módosításokat (alapító okirat, SZMSZ, státusz stb.) terjessze a képviselő-testület következő 
ülésére. 
 
Felelős: Mészárosné Hrubák Mária Intézményvezető 
Határidő:  értelem szerint 
 

 
7. Pszichológus foglalkoztatási lehetőségeinek áttekintése 

           Előadó: Ruck Márton polgármester 
 
Ruck Márton polgármester: Az előterjesztést a szociális és pénzügyi bizottság is 
megtárgyalta, megkérem az elnököket, ismertessék a bizottságok javaslatát.  
 
Farkas Gyula a Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: Az előző testületi ülésen a bizottság 
kérte megvizsgálni egy pszichológus foglalkoztatásának a lehetőségét. A Gondozási Központ 
vezetőjének beszámolójában észleltük ezt a problémát. A Gondozási Központ valamint az 
óvoda vezetője elkészítette ezt a foglalkoztatási lehetőséget, és szintén jelezték, hogy családok 
hónapokig várnak, mire időpontot kapnak pszichológushoz. A Gondozási Központban heti 
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egy órában, az óvodában pedig heti két órában kerülne foglalkoztatásra. A bizottság az „A” 
határozati javaslatot javasolja elfogadásra.  
Sütő Mária Márta képviselő: Elnök úr említette, hogy az „A” határozati javaslatot 
javasoljuk elfogadni. Jómagam is ezt az álláspontot képviseltem, viszont el szeretném 
mondani az aggályaimat. Ilyen kevés óraszámban nagyon tartok attól, hogy érdemi munkát a 
szakemberek nem tudnak végezni. Szívem szerint én magasabb óraszámmal kezdeném, mert 
csak akkor lesz meg a hatékonysága.  
 
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottsági ülésen egész 
hosszasan egyeztettük ezt a kérdést. Azt tudni kell, hogy a pszichológus igénybevételére úgy 
gondolom, minden fél részéről fel kell nőni, adott esetben szükséges-e a használata, igénybe 
vétele. Az, hogy ilyen óraszámot határoztunk meg, és próbaként vetettük fel ezt a kérdést, 
azért gondoljuk helyesnek, mert pillanatnyilag egyáltalán el kell fogadtatni az érintettekkel 
azt, hogy van egy ilyen lehetőség és éljenek vele. Maga az, hogy pszichológust, pszichiátert 
vesz igénybe valaki, az nem tűnik esetleg elfogadottnak az emberek számára. Úgy gondolom 
aki elfogadja, hogy szüksége van segítségre, akkor a segítség rendelkezésre állhat, hosszú 
távon lehet eredménye. A beszámolóban említett problémára nem tudunk megoldást nyújtani, 
mivel azokat a gyermekeket, a nevelési tanácsadóhoz kell irányítanunk, és szükséges a 
tanácsadó véleménye, azok az általunk alkalmazott pszichológustól nem kapják meg a 
véleményezést. Éves szinten az óvoda részére 104 órában 520 000 Ft bruttó óradíjat jelent, a 
Gondozási Központ részére 52 órában 260 000 Ft-ot. Mivel vidékről jár az orvos, az 
útiköltségét is fizetnünk kell. Ez 125 000 Ft-os nagyságrendet jelent. Ez összesen 905 000 Ft. 
Szeptember 1-től javasoljuk ennek a lehetőségnek a biztosítását a 2014. évi költségvetés 
terhére. Az idei évre ez 320 000 Ft-ot jelentene.  
 
Király Gyöngyi képviselő: Egyetértek Marikával abban, hogy kevés ez az óraszám, de olyan 
régóta beszélünk már erről, hogy mindenképpen meg kell lépjük. Ha lesz rá igény és pénz, 
akkor bármikor lehet bővíteni.  
 
Ruck Márton polgármester: Én is úgy gondolom, hogy egy hiányt pótolunk ezzel. 
Megnézzük, mekkora az igény.  
 
Forgó Pál alpolgármester: Elmondtam már bizottsági ülésen is, hogy ez a társadalom nem 
olyan érett, hogy erről nyíltan lehessen beszélni. A bizottsági ülésen már elmondtam, hogy én 
a „B” változat mellett foglaltam állást.  
 
Ruck Márton polgármester: Biztosan van olyan élethelyzet, melyet egy pszichológus nem 
tud megoldani, de ha csak egy embernek tud segíteni, akkor már megérte.  
Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés hozzászólás nem volt, Ruck Márton 
polgármester a „A” határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el:  
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105/2014.(VII.15.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pszichológus foglalkoztatásának 
lehetőségeit megtárgyalta, hozzájárul ahhoz, hogy a szakembert a Varázserdő Óvoda heti 2, a 
Gondozási Központ heti 1 órában megbízásos jogviszony keretén belül 2014. szeptember 1.-
től 2014. december 31-ig foglakoztassa. A szakember megbízásos jogviszony keretén belül 
történő foglalkoztatásához a Gondozási Központ részére 115.000,- Ft a Varázserdő Óvoda 
részére 205.000,- Ft forrást biztosít az intézmények részére a 2014. évi költségvetés 
tartalékkerete terhére. 
Felkéri az intézményvezetőket a szükséges intézkedések megtételére, megállapodások 
aláírására. 
 
Felelős: Ruck Márton-polgármester 
  Krucsai Mariann pénzügyi vezető 
  Mészárosné Hrubák Mária- intézményvezető 
  Varga Jánosné- intézményvezető 
Határidő:  azonnal 
 
Ruck Márton polgármester a „B” határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  
 
A képviselő-testület 1 igen szavazattal, 5 ellenszavazat és tartózkodás nélkül a „B” határozati 
javaslatot nem fogadta el.   
 

8. Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása 
           Előadó: Ruck Márton polgármester 
 
 
Ruck Márton polgármester: Pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést, megadom a szót 
az elnök úrnak, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.  
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Az elmúlt napok illetve 
időszaknak a következményeit éljük meg épületeink kapcsán. A Polgármesteri Hivatal a 
épülete a jelentős mennyiségű eső következtében elég sok helyen komolyan beázott. Történt 
egy felmérés, hogy milyen problémák vannak. Ekkor derült ki, hogy komoly problémái 
vannak az ingatlannak, komoly javításokra van szükség. Elkészült egy költségkalkuláció, 
mely 15 millió Ft körüli összeget jelent. A költségvetésünkben jelenleg fedezet erre nincs, 
viszont a felújítás érdekünk az épület állagának megóvása miatt. Mindenképpen forrást kell 
biztosítani. Ha a központi források lehetőséget biztosítanak arra, hogy rendkívüli 
önkormányzati támogatást igényeljünk, ebben az esetben a bizottság javasolja, hogy 
megbízzuk polgármester urat a rendkívüli önkormányzati támogatás benyújtására.   
Jegyző asszony pénzügyi bizottsági ülésen jelezte, hogy az előterjesztéshez képest még egy 
határozatot el kell fogadnunk, valamint a határozati javaslatban szereplő összeg téves, azt 
módosítani kell az előterjesztés szövegében szereplő összegre. Ezekkel a módosításokkal kéri 
eredetben elfogadni a határozati javaslatokat.  
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Forgó Pál alpolgármester: Bizottsági ülésen is egy észrevételem volt, a munkanemeknél a 
bádogos munkákra tervezett összeget kevésnek tartom.  
 
Ruck Márton polgármester: A költségvetés csak egy kalkuláció. Bőven lett tervezve, 
lehetséges munkanemek közötti átmozgatás. Akkor tudjuk tovább beszélni, ha a 
Belügyminisztériumból ezt az összeget megkapjuk. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
Mivel kérdés hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester a határozati javaslatokat 
szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatokat fogadta el:  
 
 

106/2014.(VII.15.) Kt. határozat 
 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Magyarország 2014. évi központi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. 
melléklet 1. pont IV. alpontja szerint, valamint az ennek végrehajtására kiadott, a megyei 
önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati 
támogatásokról szóló 7/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján rendkívüli önkormányzati 
támogatási kérelmet nyújt be. 
Megbízza a polgármestert, hogy a támogatási igény benyújtásáról és a támogatás jogszerű 
felhasználásáról gondoskodjon. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
              Krucsai Mariann pénzügyi vezető 
 
 

107/2014.(VII.15.) Kt. határozat 
 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és tudomásul vette a 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. szám alatti Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal 
beázásával kapcsolatos sürgős felújítási munkák igényét. 
Fedezetet a 2014. évi költségvetésből azonban erre nem tud biztosítani. 
Felkéri a polgármestert, hogy ingatlan javítása, felújítása érdekében 15.374,- EFt összegben 
rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére nyújtson be kérelmet. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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IV. Bejelentések 
 
 
 
Ruck Márton polgármester: A településen több földtulajdonos is kapott tájékoztatást, hogy 
a földterületén munkálatok fognak folyni. A Közép-békési Térség Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás által megbízott tervező irodától. Ez a megyei ivóvízjavító program, a 
megyében több helyen vezetékeket fognak építeni. Van több olyan ingatlan tulajdonos, akinek 
a szántóföldjét érinti. Többen jelezték, hogy kaptak levelet, de nem tudják miről van szó. 
Jeleztük a tervező iroda felé, hogy nyújtsanak tájékoztatást a lakosság felé. A társulásnak is 
jelezve lett, és kellő módon tájékoztassák az érintett földtulajdonosokat.  
Szeretném felhívni a testületi tagok, valamint civil szervezetek figyelmét, hogy július végéig 
javaslatot lehet tenni, hogy a szeptember végén megtartandó Medgyesegyházi Napok ünnepi 
testületi ülésén kiket tűntessünk ki.  
Augusztus elején megrendezésre kerül a XX. Dinnyefesztivál. Szeretettel mindenkit 
meghívok, érezzék jól magukat! 
 
 
Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester az ülést 18:30 
órakor lezárta. 
 
 

 
Kmf. 

 
 
 
 
 

   Ruck Márton             Dr. Horváthné dr. Barta Edit       
   polgármester                jegyző 

 
 
 
 
 Simonka Jánosné  

           jegyzőkönyvvezető 
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