
Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 

17/2011. 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 11-én 10. 00 órakor 

kezdődött, a Művelődési Ház és Könyvtár emeleti klubtermében megtartott rendkívüli ülésén. 

 

Jelen vannak: Ruck Márton polgármester, Dr. Várszegi Tamás alpolgármester, Forgó Pál, 

Knapcsikné Király Gyöngyi, Kraller József képviselők  

 

Nagy Attila képviselő később érkezik. 

 

Meghívottak közül megjelent: Liker János aljegyző 

 

Igazoltan távol: Farkas Gyula képviselő 

 

Ruck Márton polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait, a 

megjelenteket és a TV nézőket. Megállapítom, hogy a testület határozatképes.  

 

Javasolt napirendi pontok: 

1. A jegyzői álláshely pályáztatásának megtárgyalása 

 

2. Bejelentések 

 

1. napirendi pont  

 

Ruck Márton polgármester: Van-e valakinek módosító javaslata? Ha nincs elmondanám, 

hogy mint köztudott, Gácsér Béla jegyző úr november 15-ig tölti be jegyzői állást, november 

15-el megszűnik a jogviszonya az önkormányzattal, és a Képviselő-testületnek kötelező 

kiírnia a jegyzői álláshelyre a pályázatot. Az első napirendi pont ennek a megtárgyalása. A 

pályázati kiírás tervezete elkészült, a pénzügyi bizottság megtárgyalta, megadnám a szót a 

bizottság elnökének.  

 

Kraller József: Jegyző Úr a kiírást elkészítette, néhány fontosabb momentumot néztünk meg, 

amit pluszba beleépítettünk. Az iskolai végzettségek tekintetében elvárások főiskola, 

államigazgatási  főiskola igazgatásszervezői szakirány, állami és jogtudományi doktori 

képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzseri képesítés szükséges hozzá. Itt a 

vagylagosságokat kellett beépítsük, illetve okiratok másolatánál elegendő sima másolat, nem 

kell közjegyző által hiteles másolat, illetve próbaidő tekintetében megelégszünk egy három 

hónapos próbaidő kikötésével. Bizottság javaslata ezekkel a kiegészítésekkel elfogadjuk az 

előterjesztés.  

 

Ruck Márton polgármester: még annyi, hogy 2011. november 04-ig lehet a pályázatokat 

benyújtani, és november 16-tól a munkakört betölteni.  

 

Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül hozta a Ruck Márton polgármester által kihirdetett alábbi határozatot: 



 

 

283/2011 (X.11.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Város 

Polgármesteri Hivatalának jegyzői munkakörét meghirdeti, az előterjesztésben foglaltak 

alapján, az alábbi kiegészítésekkel:  

A pályázati kiírásban szereplő pályázati feltételeknél az iskolai végzettségnél a 

vagylagosság kiegészítésével. 

A pályázat részeként benyújtandó iratokat nem szükségesek közjegyző által hitelesíteni.  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendjénél, 3 hónapos próbaidőt köt 

ki.  

 

            Határidő: értelemszerű 

            Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

Nagy Attila képviselő 10. 05-kor megérkezett.  

 

 

2. napirendi pont  

 

 

1. sz. bejelentés  

 

 

Ruck Márton polgármester: Következik az egyes számú bejelentés, Medgyesbodzás 

önkormányzatának egy kérése, amely a képviselő-testület felé irányult, megadom a szót a 

pénzügyi bizottság elnökének.  

 

Kraller József: Mint ismeretes a Medgyesbodzás-Pusztaottlaka-Medgyesegyháza egy 

társulási formában látja el ezt a kötelező feladatot. Annak idején a társulás megalapításakor, 

mivel Medgyesegyháza a gesztor települése ennek a társulásnak bizonyos adminisztrációs 

költségekre vonatkozóan Pusztaottlakára 30 000 Ft Medgyesbodzásra 70 000 Ft / hó költséget 

terhelünk. Nem először kéri Medgyesbodzás, hogy ezt az összeget csökkentsük. A bizottság 

álláspontja az, hogy szerintünk nem feltétlenül ismert teljes mértékben, hogy mely költségeket 

fed le ez az összeg. Ezért részletesen ki kell dolgozni és egy közös testületi ülést vagy 

társulási ülést kell összehívni ahhoz, hogy az álláspontok közeledjenek, és mindenki számára 

láthatóvá váljon, hogy milyen költségeket is fed le ez az összeg.  

 

Ruck Márton polgármester: A pénzügyi csoport dolga lesz, hogy elkészítse ezt és konkrét 

számokkal alátámassza. A közös testületi ülés időpontja vajon a soros következő ülés legyen?  

 

Liker János: A költségvetési koncepciónál kellene közös testületi ülést megtartani. A közös 

iskola fenntartás miatt egy közös testületi ülésen kellene elfogadni a költségvetést. Meg akkor 

lenne érdemes az intézménynek is be kell számolnia a szakmai tevékenységéről.  

 

Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül hozta a Ruck Márton polgármester által kihirdetett alábbi határozatot: 

 

 

 



 284/2011 (X.11.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Medgyesbodzás részére 

a továbbiakban is fenntartja a 70 000 Ft/hó igazgatási költség megfizetését. A pénzügyi 

csoport készítsen el egy tételes kimutatást a Közoktatási Társulás tényleges költségeiről, 

valamint a jövő évi költségvetés tervezés megtárgyalásakor közös testületi ülést kell 

összehívni.  

 

            Határidő: értelemszerű 

            Felelős: Ruck Márton polgármester 

              Szabó Istvánné pénzügyi csoportvezető 

 

2. sz. bejelentés  

 

Ruck Márton polgármester: Egy tájékoztató informatikai beruházásnak a pályázati 

lehetőségeiről, ezt is tárgyalta a pénzügyi bizottság, megadnám a szót a bizottság elnökének.  

 

Kraller József: intézményi infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban című pályázat felhívás 

kapcsán lehetőségünk lesz – ez a pályázat még nincs konkrétan kiírva - mostani 

beruházásunkat kiegészíteni további informatikai eszközökkel. Úgy gépigénnyel, mint 

szoftverekkel. Úgy gondolom, mindenképpen az a cél minél szélesebb körben legyenek 

ellátva a tantermek ellátva ilyen eszközökkel. A bizottság egyértelműen támogatja, hogy 

ebben a pályázatban adott esetben vegyünk részt.  

 

Ruck Márton polgármester: Azt még fontos kiemelni, hogy a pályázat 100 %-os 

támogatással működik.  

 

 

Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül hozta a Ruck Márton polgármester által kihirdetett alábbi határozatot: 

 

 

 

285/2011 (X.11.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázni kíván az 

„Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban” TIOP-1.1.1-11/1 

pályázati felhívásra.  

 

Megbízza a polgármestert, - ha megjelenik a végleges kiírás – a pályázat elkészítésével 

és benyújtásával.  

 

 

            Határidő: értelemszerű 

            Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

 

 



3. sz. bejelentés  

 

Ruck Márton polgármester: A Békés-Manifest Kft-hez csatlakozás előterjesztése. 

Elmondom, hogy ez nem más, mint a medgyesegyházi hulladékszállítással kapcsolatos 

előkészítés. Előző testületi-ülésen is volt már arról szó, hogy folynak tárgyalások cégekkel, 

hogy egyáltalán milyen árakkal tudunk gondolkozni. Ismeretes az, hogy 2011. 12. 31-el lejár 

a szerződésünk az Orosháza Városüzemeltetéssel, tehát új szolgáltatót kell keresni január 01-

től és új szerződést is kell kötni. Azt láttuk, hogy árak tekintetében azért valószínű, hogy 

bizonyos szintű áremelkedésre kell számítani. A testületnek nem lehet más célja mint az, hogy 

az áremelkedés minimalizálva legyen, hogy a lakosság ne nagyon érezze meg.  Egy lehetséges 

megoldás az, hogy az önkormányzat mint tulajdonos csatlakozik a Manifest Kft-hez, és vele 

nem közbeszerzés kapcsán, hanem tárgyalások útján kialakított árak mentén tudnák 

szerződést kötni. Ahhoz az szükséges, hogy csatlakozzunk-e ehhez a céghez mint 

tulajdonosok. Ennek van egy bizonyos anyagi vonzata, hiszen a cégbe való belépésnek 

feltétele a törzstőke ránk eső részének a megfizetése. Ezt is tárgyalta a pénzügyi bizottság, 

meg is adom a szót elnök úrnak.  

 

Kraller József: Igazából úgy látszik, ahogy a polgármester úr is említette, hogy több ideje 

húzódik ennek a dolognak a megtárgyalás, tehát igyekszik a testület is a felé elmozdulni, hogy 

a lakosok részére a lehető legkedvezőbb megoldás megtalálja. Kényszerpályán mozgunk, de 

ezen a kényszerpályán lévő alternatívákat vizsgáljuk. Mivel elhangzott többször, ha 

közbeszereztetnénk mekkora költség lenne a lakosok felé. Egyenlőre ez a változat tűnik a 

legkedvezőbbnek ebben a kérdésben. Konkrétan még szolgáltatási árakról nem beszélve a 

bizottság javasolja, hogy csatlakozzunk a Kft-hez, ez 250 000 Ft-os tagi hozzájárulást jelent, 

amit az általános tartalék terhére javaslunk megfizetni.  

 

Ruck Márton polgármester: Annyi kiegészítés, hogy a céggel folytatni kell a tárgyalásokat 

egyrészt a szolgáltatási szerződésnek a feltételrendszerében illetve az ár kialakításában.  

 

Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül hozta a Ruck Márton polgármester által kihirdetett alábbi határozatot: 

 

286/2011 (X.11.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

kezdeményezi Medgyesegyháza Város Önkormányzatának belépését a Békés-

Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-be (székhelye: 5746 Kunágota, Rákóczi út 9.), 

mert csatlakozni kíván a gazdasági társasághoz.   

A 250.000,-Ft azaz Kettőszázötvenezer forint összegű tagi hozzájárulást a 

taggyűlésnek a csatlakozáshoz való hozzájárulása esetén a Békés-Manifest 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére a taggyűlési határozatban meghatározott módon 

és határidőre az önkormányzat általános tartaléka terhére befizeti. 

            Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozással kapcsolatos intézkedések megtételére. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős:    Ruck Márton polgármester 



 

 

4. sz. bejelentés  

 

 

Ruck Márton polgármester:A következő bejelentés a Pro-Med Kft kérelme, a telephelye 

előtti közterületen lévő járdáknak az építése. Ezt is tárgyalta a pénzügyi bizottság, megadnám 

a bizottság elnökének a szót.  

 

Kraller József: a Pro-Med Kft. a Gárdonyi u. 16-20. szám alatti telephelyén pillanatnyilag 

egy beruházást folytat, mely külső hőszigetelés, ehhez kapcsolódna egy járda felújítás. Azt 

kérik, hogy a járdaépítésbe úgy szálljon be az önkormányzat, hogy az iparűzési adóból vonjuk 

le. Több okból sincs lehetőségünk, hogy engedményt tegyünk. Nem tehetünk engedményt az 

iparűzési adó formájában, másrészt az itt kikalkulált ár jóval túlmutat azon a nagyságrenden 

mint ami a piacon érvényes lehet, magasabb mint az általunk tapasztalt, és a harmadik dolog, 

ami igazából egyáltalán nem ad lehetőséget nekünk abban, hogy bármit mérlegeljünk az a 

pénzügyi helyzetünk kérdése. A pénzügyi bizottság a 2-es számú javaslatot támogatja, 

melyben nem tudjuk támogatni a hozzájárulást ehhez a járdafelújításhoz. Tehát saját 

költségén felújíthatja, de mi nem tudunk ebben semmi anyagi lehetőséget vállalni.  

  

Forgó Pál:  Csak egy rövid kiegészítést tennék hozzá. Az írja le, hogy ezt a járda felújítás úgy 

oldaná meg, hogy a meglévőre 0,4-es murva alkalmazásával tenné rá a térburkoló lapot. 

Tudjuk, hogy a négy utcában az útépítéssel együtt járda építés is történt, ebben az utcában is 

az épületig kiépítésre került egy szürke színű térburkolat. Én azt kérem még, hogy a 

határozatba kerüljön bele az is, hogy ha ő járdát épít a szintkülönbsége ne legyen magasabb, 

nem térhet el attól a járdaszinttől ami már kialakításra került. Tehát nem alkalmas az a 

kivitelezési mód amit ő javasol, hogy a meglévő rossz minőségű járdát 10 cm-rel 

megemelnék.   

 

Ruck Márton polgármester:  Igen, fontos ez is, hogy a közterületeken a járófelületeken  

lehetőleg ne alakítsunk ki lépcsőket, mert nem célszerű.  

 

Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül hozta a Ruck Márton polgármester által kihirdetett alábbi határozatot: 

 

  

287/2011 (X.11.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Pro-Med Kft. kérelmét 

nem támogatja. Hozzájárul ahhoz, hogy a kérelmező a saját költségén a járdarészt 

elkészítse. Felhívja a figyelmet, hogy a már meglévő járda szintjének, küllemének 

megfelelően kell az új járdát megtervezni és kivitelezni.  

 

 

            Határidő: értelemszerű 

            Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

 

 

 

 



5. sz. bejelentés  

 

Ruck Márton polgármester: A következő bejelentés egy egyezménynek a megkötése egy 

úgynevezett európai területi együttműködési csoportosulásnak a létrehozásáról szól, melyet 

Medgyesegyháza-Medgyesbodzás-Pusztaottlaka-Kürtös önkormányzata hozná létre annak 

reményében, hogy a jövőben bizonyos uniós forrásokat tudnánk a térségbe lehozni pályázatok 

útján, amelyek elsősorban gazdaságfejeleszési és infrastrukturális fejlesztési programokra 

tudnánk felhasználni. Ez egy lehetőség a jövőre nézve, ezt most pillanatnyilag nem tudjuk 

megmondani, hogy pénzben mekkora előnyökkel járhat nekünk, de én úgy gondolom, hogy 

nem szabad egyetlen lehetőséget sem kihagyni. Ezt is tárgyalta a pénzügyi bizottság, 

megadnám a szót a bizottság elnökének.  

 

Kraller József: Maga a tény, hogy egy-egy önkormányzat milyen összeggel rendelkezik  

fejlesztésekkel kapcsolatban az mindenki számára ismert. Fontos, hogy előre menjünk 

azoknak a dolgoknak melyek településünk fejlesztését előirányozzák. Tudnunk kell azt, hogy 

javarész  pályázati forrásból tudunk ezekre a fejlesztésekre forrásokat gyűjteni, viszont 

minden pályázatnál meg van határozva, kik és milyen formában pályázhatnak. Ennek 

előirányozása ennek a társaságnak a létrehozása a négy település részéről. Ráadásul 

országhatáron túl is mutat. A bizottság javaslata, ha ez a jövőt tekintve pluszt hozhat nekünk, 

akkor alakítsuk meg ezt a társulást. Figyelembe véve azt, hogy a tagdíj 100 000 Ft/éves 

költséget jelent.  

 

Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül hozta a Ruck Márton polgármester által kihirdetett alábbi határozatot: 

 

288/2011 (X.11.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának képviselő-testülete egyetért az Európai 

Közös Jövő Építő Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési 

Csoportosulás létrehozásával, jóváhagyja abban Medgyesegyháza város alapítóként 

történő részvételét, továbbá a Csoportosulás Egyezményét és Alapszabályát a 

határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.    

 

            Határidő: azonnal 

            Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül hozta a Ruck Márton polgármester által kihirdetett alábbi határozatot: 

 

 

289/2011 (X.11.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 

hogy az 1. pont szerinti Alapszabályban foglalt, Medgyesegyháza várost érintő pénzügyi 

kötelezettségek önkormányzati költségvetésébe történő, szükség szerinti beépítéséről 

gondoskodjék. 

 

 

            Határidő: azonnal 

            Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

 



Liker János: Annyi kiegészítés jó lenne beletenni, hogy konkrétan a jogi meghatalmazást Dr. 

Varga Péter ügyvéd úrnak adjuk meg.  

 

 

Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül hozta a Ruck Márton polgármester által kihirdetett alábbi határozatot: 

 

 

290/2011 (X.11.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a Csoportosulás létrehozásához és működtetéséhez szükséges 

dokumentumokat aláírja és egyébként, a Csoportosulás létrehozásával és működtetésével 

kapcsolatban teljes jogkörrel eljárjon. Egyben felhatalmazza arra, hogy a Csoportosulás 

bejegyzése vonatkozásában az önkormányzat képviseletére Dr. Varga Péter ügyvéd 

(kamarai azonosító: Ü-102764) részére a Csoportosulás jogerős nyilvántartásba vételéig 

érvényes képviseleti meghatalmazást adjon. 

 

            Határidő: azonnal 

            Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

6. sz. bejelentés  

 

Ruck Márton polgármester: Ez a bejelentés nem került a képviselő-testülethez, mivel a 

pénzügyi bizottság megállapította, hogy az ügyet nem testületi hatáskörben kell rendezni.  

 

A Képviselő-testület 6 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 6. számú 

bejelentés napirendről történő levételét.  

 

7. sz. bejelentés  

 

Ruck Márton polgármester: A bejelentés egy helységbérletre irányul, mely a Művelődési 

Házat érinti. Itt a testületnek arra van lehetősége, hogy megbízza a művelődési Ház 

igazgatóját adott esetben kösse meg ezt a bérleti szerződést.  

  

Kraller József: Előzetesen néhány gondolatot el kell mondanom ebben a témában. A 

lakosság részéről több megkeresés érkezett, hogy magában a kábel televízió minőségi 

változásában lehet e majd bármit előirányoznunk. Adott esetben, míg társulásban vagyunk 

nem, de a jövőben lehetőség lesz rá. Ennek feltétele, hogy a Start-Comp Plus Kkt. Itt 

telephellyel rendelkezzen itt Medgyesegyházán. Egy olyan pályázati lehetőséget hordoz 

magában ez a bérleti szerződés, ami úgy gondolom, hogy minőségi fejlődést eredményezhet 

internet szolgáltatás és kábeltelevízió szolgáltatás tekintetében. 3 m2-es területet kérnek, 

melyet 24 000 Ft+ ÁFA összegért bérelnének éves szinten. A bizottság támogatja ennek a 

bérleti szerződésnek az aláírását.  

 

 

Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül hozta a Ruck Márton polgármester által kihirdetett alábbi határozatot: 

 

 



291/2011 (X.11.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a Művelődési 

Ház igazgatóját a Start-Comp Plus Kkt-vel való bérleti szerződés megkötésére az 

előterjesztésnek megfelelően. 

 

 

            Határidő: értelemszerű 

            Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

 

8. sz. bejelentés  

 

Ruck Márton polgármester: az idősek otthonába egy új kazán vásárlása szükséges. 

Megadom a szót a pénzügyi bizottság elnökének.  

 

Kraller József: Pillanatnyilag az Idősek Otthonában, amikor nincs fűtési szezon, akkor egy 

Alu Super típusú kazánnal biztosították a melegvíz ellátást. Amikor a fűtési szezon megy, 

akkor a faelgázosító kazán látja el ezt a feladatot. A kazán többszöri javításra került már, 

viszont azt mondták, hogy már nem javítható. A szerelő javaslatot tett milyen gázkazánt 

vegyünk. A bizottsági ülésen abban egyeztünk meg, hogy ne beszéljünk konkrét típusról, 

hanem egy keretösszeget biztosítsunk, 350 000 Ft-ot.  

 

 

292/2011 (X.11.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete 350 000 Ft-os keretet 

biztosít az Idősek Otthonába történő gázkazán megvásárlásra, a 2011. évi tartaléka 

terhére.  

 

 

            Határidő: értelemszerű 

            Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

 

 

Több bejelentés nem volt, Ruck Márton polgármester az ülést 10:24 órakor bezárta. 

 

k.m.f. 

 

 

 Ruck Márton        Liker János 

 polgármester       aljegyző 

 

 

 

         Simonka Jánosné  

         jegyzőkönyvvezető 


