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15.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén 

 

A testületi ülés helye: Művelődési Ház és Könyvtár emeleti klubtermében  

 

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

Knapcsikné Király Gyöngyi és Nagy Attila képviselők  

 

Tanácskozási joggal részt vesz: Liker János aljegyző 

 

Igazoltan távol: Farkas Gyula és Kraller József képviselők 

 

Jegyzőkönyvvezető: Besenyi Ildikó főtanácsos 

 

Ruck Márton polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a megjelenteket és a TV 

nézőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes. Tájékoztatásul elmondja, 

hogy Farkas Gyula és Kraller József képviselők, egyéb elfoglaltságuk miatt, jelezték 

távolmaradásukat az ülésről. Ismerteti a Meghívóban szereplő javasolt napirendi pontokat. 

 

Javasolt napirendi pontok: 

 

1.) Beszámoló a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 

2.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

3.) Nagy Attila közalkalmazott fegyelmi tárgyalása  

4.) 2012. évi belső ellenőrzési terv 

5.) Bejelentések 

 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek más javaslata? 

Liker János aljegyző javaslatot tesz további három napirendi pont felvételére. Továbbá 

javasolja, hogy a Meghívóban szereplő 3-as napirendet, Nagy Attila közalkalmazott fegyelmi 

tárgyalása tárgyában, a nyílt ülést követően tárgyalja a képviselő-testület. 

Javasolt napirendi pontok: 

 

1.) Beszámoló a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről. 

2.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

3.) 2012. évi belső ellenőrzési terv 

4.) A szociális igazgatásról, pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 5/1993. (IV. 13.) Ök. 

rendelet módosításáról 



5.) A gyermekek pénzbeli és természetbeni támogatásáról szóló 11/1997. (X. 29.) Ök. 

rendelet módosításáról 

6.) Bejelentések 

 

Ruck Márton polgármester az elhangzott kiegészítéssel és módosítással szavazásra bocsátja 

a javasolt napirendi pontokat. 

A képviselő-testület az alábbi napirend megtárgyalásával 5 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül egyetért: 

Napirend: 

 

1.) Beszámoló a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 

2.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

3.) 2012. évi belső ellenőrzési terv 

4.) A szociális igazgatásról, pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 5/1993. (IV. 13.) 

Ök.rendelet módosításáról 

5.) A gyermekek pénzbeli és természetbeni támogatásáról szóló 11/1997. (X. 29.) Ök. 

rendelet módosításáról 

6.) Bejelentések 

 

1.) Beszámoló a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 

 

Ruck Márton polgármester az írásban kiadott beszámolót az alábbiakkal egészíti ki: 

- az 1-es pontban tájékoztatást adott, hogy a város parkjaiban további növénytelepítést 

végez az önkormányzat, melynek keretében ősszel és tavasszal 1500-1500 tő rózsa 

telepítését végzik majd el, 

- a 10-es pontban adott tájékoztatást a Bánkúti kastély tetőszerkezetének állapotáról, 

amelyhez kapcsolódóan előterjesztés is készült, melyet a képviselő-testület jelen 

ülésen tárgyal meg, 

- az elmúlt időszakban két lakossági fórumon is részt vett, így Medgyesegyházán, ahol 

többek között a tavasszal elvégzett fakivágás, az ivóvíz minősége és díja volt a téma és 

Bánkúton, ahol a gazos porták helyzete és szintén az ivóvíz minősége voltak a témák, 

- tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a start munkaprogram keretében a jövő évben 150 fő 

foglalkoztatására lesz lehetőség, napi 8 órában, 2 + 12 hónap időtartamban, 100 %-os 

forrás biztosításával és a foglalkoztatás keretében értékteremtő munkát fognak 

végezni, pl. járdaépítés és betonelem gyártás, 

- a 14-es pontban számolt be arról, hogy Budapesten az MVH-nál járt, ahol ismételten 

egyeztetést folytatott a településközpont fejlesztése tárgyú pályázat kapcsán felmerült 

elszámolási problémával kapcsolatban. 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban? 

 

Forgó Pál képviselő, a Pénzügyi Bizottság tagja megkéri a polgármestert, hogy a 9-es 

pontban szereplő témában adjon bővebb tájékoztatást. 

 

Ruck Márton polgármester elmondja, hogy az önkormányzat szemétszállításra vonatkozó 

közszolgáltatási szerződése 2011. december 31-én lejár. Az önkormányzatnak két lehetősége 

van, hogy a kötelező közszolgáltatást a továbbiakban is biztosítsa. Közbeszerzési eljárás 

keretében egy új szolgáltatót választ, de akkor várhatóan a közszolgáltatás díja a kétszeresére 



fog emelkedni, vagy csatlakozik a Békés Manifeszt Kft-hez. Az elmúlt testületi ülésen 

felhatalmazást kapott, hogy jelezze a Kft. felé az önkormányzat tagfelvételi kérelmét és ez 

ügyben részt is vett a Kft. közgyűlésén, ahol a tagfelvételt megszavazták és az 

önkormányzatra eső törzstőkét, a 250.000,- Ft-ot át is utalták. Tájékoztatásul elmondja, hogy 

a szerződéskötés előtt lakossági fórumot hívnak össze.  

 

Forgó Pál képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja elmondja, hogy a bizottság 

tárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolja. 

 

Ruck Márton polgármester szavazásra bocsátja a beszámolót a szóbeli kiegészítéssel. 

 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el az 

alábbi határozatot: 

294/2011 (XI. 03) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottsága javaslatával egyetért és a polgármester beszámolóját a két testületi ülés között 

eltelt időszak fontosabb eseményeiről, a szóbeli kiegészítéssel elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

2.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Ruck Márton polgármester megkérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést 

adni? 

Liker János aljegyző nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 

Forgó Pál képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja elmondja, hogy a bizottság 

tárgyalta a beszámolót és a beszámolót elfogadásra javasolja. 

 

Ruck Márton polgármester szavazásra bocsátja a jelentést. 

 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el az 

alábbi határozatot: 

295/2011 (XI. 03) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottsága javaslatával egyetért és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

jelentést elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

 

 

 



3.) 2012. évi belső ellenőrzési terv 

Ruck Márton polgármester megkérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést 

adni? 

Liker János aljegyző elmondja, hogy szóbeli kiegészítése nincsen. Tájékoztatásul elmondja, 

hogy a belső ellenőrzési terv három fő területre koncentrálódik. Az egyik ilyen terület a helyi 

adók beszedésének ellenőrzése és az adózásban részt vevő személyek bevallásának 

ellenőrzése. A másik fő terület a Gondozási Központ és Szociális Otthon 

gyógyszerfelhasználása és elszámolása, a lakóinak pénzkezelése. A harmadik fő terület az 

oktatási központnál a térítési díjak beszedése és a befizetések szabályszerűsége.  

 

Forgó Pál képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja elmondja, hogy az 

előterjesztésben hiányoznak a revizori napok száma, de ezt az elfogadás után lehetséges 

meghatározni. Továbbá elmondja, hogy a bizottság tárgyalta a beszámolót és elfogadásra 

javasolja azzal, hogy az intézmények Alapító Okiratainak ellenőrzése, összevetése a lehívható 

normatívákkal történjen meg.  

 

Ruck Márton polgármester a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatával szavazásra 

bocsátja a 2012. évi belső ellenőrzési tervet.  

 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el az 

alábbi határozatot: 

296/2011 (XI. 03) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottsága javaslatával egyetért és a 2012. évi belső ellenőrzési ütemterv egészüljön ki 

az alábbi vizsgálati területtel: 

Az intézmények Alapító Okiratinak felülvizsgálat abban a tekintetben, hogy az okiratok 

tartalmazzák-e teljes körűen az alaptevékenységük ellátásához szükséges feladatok 

felsorolását (szakfeladatok), a normatíva lehívás jogosultsága és a tevékenység 

összhangjának biztosítására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

4.) A szociális igazgatásról, pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 5/1993. (IV. 13.) 

Ök. rendelet módosításáról 

 

Ruck Márton polgármester megkérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést 

adni? 

Liker János aljegyző elmondja, hogy szóbeli kiegészítése nincsen. Tájékoztatásul elmondja, 

hogy a rendelet módosítása arra irányul, hogy az átmeneti segély ügyekben benyújtott 

kérelmek, illetve a gyógyszertámogatási ügyekben benyújtott kérelmek elbírálásának jogkörét 

a Szociális és Oktatási Bizottság hatáskörébe ruházza át a képviselő-testület. A hatáskör 

átruházás célja a hatékonyság, tekintettel a nagy mennyiségű kérelmekre, így nem kell adott 

esetben egy hónapot is várni a képviselő-testület döntésére a kérelmezőnek. 

 



Forgó Pál képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Szociális és Oktatási 

Bizottság tagja elmondja, hogy mindkét bizottság tárgyalta a rendelet módosítását és 

elfogadásra javasolják. Elmondja továbbá, hogy korábban a lakásfenntartási támogatások 

ügyében benyújtott kérelmek elbírálási jogkörét is átruházta a képviselő-testület a Szociális és 

Oktatási Bizottság hatáskörébe és ezáltal a feldolgozás gördülékenyebb, és ahogy az eljegyző 

úr is elmondta, hogy adott esetben nem kell várni a képviselő-testület ülésére a 

kérelmezőknek. 

 

Ruck Márton polgármester a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Szociális és Oktatási 

Bizottság javaslatával szavazásra bocsátja a szociális igazgatásról, pénzbeli és természetbeni 

ellátásokról szóló 5/1993. (IV. 13.) Ök. rendelet módosítását 

 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el az 

alábbi rendeletet: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

       19/2011. (……...) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatásról, pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 5/1993. (IV. 13.) Ök. 

rendelet módosításáról. 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 45.§ (1) bekezdésében 

foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ 

(1) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

1. §. 

Az „R.” 28.§ - a helyébe következő rendelkezés lép:  

„ 28.§ (1) Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az átmeneti 

segély ügyekben benyújtott kérelmek elbírálására döntési jogkörét a Szociális és 

Oktatási Bizottságára ruházza át. 

(2) Sürgős intézkedést igénylő esetekben - 25. §. (4) bekezdés alapján - a Polgármester 

jogosult dönteni.” 

2.§ 

Az „R.” a következő 57/A.§-al egészül ki :  

„ 57/A. § Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete eseti  

gyógyszertámogatás ügyekben benyújtott kérelmek elbírálására döntési jogkörét a 

Szociális és Oktatási Bizottságára ruházza át„ 

 

3.§ 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. Rendelkezéseit a hatálybalépés napját követően indult eljárásokban kell 

alkalmazni. 



Medgyesegyháza, 2011. november 2. 

 

  Ruck Márton sk.     Liker János sk. 

                polgármester        aljegyző  

     

5.) A gyermekek pénzbeli és természetbeni támogatásáról szóló 11/1997. (X. 29.) Ök. 

rendelet módosításáról 

 

Ruck Márton polgármester megkérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést 

adni? 

Liker János aljegyző elmondja, hogy szóbeli kiegészítése nincsen. Továbbá elmondja, hogy 

az elv ugyanaz, mint az előző rendelet módosítás tekintetében, hogy a rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatás ügyekben benyújtott kérelmek elbírálásának döntési jogkörét a 

Szociális és Oktatási Bizottságra ruházza át a képviselő-testület. 

 

Forgó Pál képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Szociális és Oktatási 

Bizottság tagja elmondja, hogy mindkét bizottság tárgyalta a rendelet módosítását és 

elfogadásra javasolják.  

 

Ruck Márton polgármester a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Szociális és Oktatási 

Bizottság javaslatával szavazásra bocsátja a szociális igazgatásról, pénzbeli és természetbeni 

ellátásokról szóló 5/1993. (IV. 13.) Ök. rendelet módosítását 

 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el az 

alábbi rendeletet: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

       20/2011. (……...) önkormányzati rendelete 

a gyermekek pénzbeli és természetbeni támogatásáról szóló 

11/1997. (X. 29.) Ök. rendelet módosításáról 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§. (1) bekezdés a) pontjában foglalt 

felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) és (4) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. §. 

 

Az „R.” 6.§. a következő (10) bekezdéssel egészül ki: 

  

„ (10) Az önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

ügyekben benyújtott kérelmek elbírálására döntési jogkörét a Szociális és Oktatási 

Bizottságára ruházza át.” 

 



2.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. Rendelkezéseit a hatálybalépés napját követően indult eljárásokban kell 

alkalmazni. 

 

Medgyesegyháza, 2011. november 2. 

 

  Ruck Márton sk.    Liker János sk. 

              polgármester        aljegyző   

    

6.) Bejelentések 

 

6-1.) A belterületi utak kátyúzási munkáira beérkezett árajánlatok 

 

Ruck Márton polgármester javasolja az előterjesztést napirendről levenni, mivel a kátyúzási 

munkákat sikerült más forrásból megoldani. 

 

 

6-2.) „Dinnyefesztivál 2012” c. pályázat benyújtása és a szükséges forrás biztosítása 

 

Ruck Márton polgármester a „Dinnyefesztivál 2012” c. pályázathoz szükséges forrás 

biztosítása tárgyú napirendet bocsátja megvitatásra. Tájékoztatásul elmondja, hogy a 

támogatás mértéke nettó 100 %, így az ÁFA összege terhelné az önkormányzatot, melynek 

összegét az önkormányzatnak szükséges biztosítania a 2012. évi költségvetési rendeletében. 

 

Forgó Pál képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja elmondja, hogy a bizottság 

tárgyalta az előterjesztést és javasolja a pályázat benyújtását és a szükséges önerő biztosítását 

a 2012. évi költségvetésben betervezni. 

 

Ruck Márton polgármester a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatával szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el az 

alábbi határozatot: 

297/2011 (XI. 03) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottsága javaslatával egyetért és támogatja a Hagyományőrző, helyi identitást erősítő 

rendezvények, programok támogatása keretében ﴾(149/2011. (IX. 20.) MVH közlemény﴿ 

„Dinnyefesztivál 2012.” c. pályázat benyújtását, amelyhez az önkormányzat biztosítja a 

2012-es költségvetési rendeletében a szükséges forrást.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

 



6-3.) Kamerarendszer kiépítésére kiírt pályázat benyújtása és a szükséges forrás 

biztosítása 

 

 

Ruck Márton polgármester a kamerarendszer kiépítésére kiírt pályázat tárgyú napirendet 

bocsátja megvitatásra. Tájékoztatásul elmondja, hogy a támogatás mértéke ebben az esetben 

is nettó 100 %, így az ÁFA összege terhelné az önkormányzatot, melynek összegét az 

önkormányzatnak szükséges biztosítania a 2012. évi költségvetési rendeletében. 

 

Forgó Pál képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja elmondja, hogy a bizottság 

tárgyalta az előterjesztést és javasolja a pályázat benyújtását és a szükséges önerő biztosítását 

a 2012. évi költségvetésben betervezni. 

 

Ruck Márton polgármester a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatával szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el az 

alábbi határozatot: 

298/2011 (XI. 03) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottsága javaslatával egyetért és támogatja a kamerarendszer kiépítésére kiírt pályázat 

benyújtását, benyújtását, amelyhez az önkormányzat biztosítja a 2012-es költségvetési 

rendeletében az ehhez szükséges 2.500.000,- Ft forrást.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

 

6-4.) A Bánkúti kastély tetőszerkezetének felújítása 

 

Ruck Márton polgármester elmondja, hogy a Bánkúti kastély épületének tetőszerkezetén 

károsodást észleltek a közelmúltban. A tetőszerkezet romlása olyan mértékű, hogy az 

haladéktalan beavatkozást igényel. Tájékoztatásul elmondja, hogy a javítás költségeinek 

megállapítására felkérték Hőgye Istvánt, aki két költségszámítást végzett. Az egyik számítás 

csak a konkrétan sérült részekre vonatkozik, a másik a teljes tetőfedés javítására. 

 

Forgó Pál képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja elmondja, hogy a bizottság 

hosszasan tárgyalta az előterjesztést, mivel erre a munkára a 2011. évi költségvetésben 

fedezet nincs tervezve, de a tetőcserét szükséges lenne elvégezni, ezért azt javasolja, hogy a 

képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy további két árajánlatot kérjen be és a 

legkedvezőbb árajánlatot tevővel, maximum 1.000.000,- Ft értékben kössön szerződést.  

 

Ruck Márton polgármester a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatával szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

 

 



A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el az 

alábbi határozatot: 

299/2011 (XI. 03) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottsága javaslatával egyetért és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bánkúti kastély 

tetőszerkezetének felújítására további két árajánlatot kérjen be és a legkedvezőbb 

árajánlatot tevővel, maximum 1.000.000,- Ft értékben kössön szerződést. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

 

6-5.) A „Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány” támogatási kérelme 

 

Ruck Márton polgármester elmondja, hogy a „Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány”-tól 

támogatási kérelem érkezett az immár hagyományosnak mondható jótékonysági iskolabál 

megrendezéséhez. 

 

Forgó Pál képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja elmondja, hogy a bizottság 

tárgyalta az előterjesztést, és mint a korábbi években, 50.000,- Ft támogatást javasol. 

 

Ruck Márton polgármester a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatával szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatot 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el az 

alábbi határozatot: 

300/2011 (XI. 03) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottsága javaslatával egyetért és 50.000,- Ft támogatást nyújt a „Medgyesegyházi 

Nebulókért Alapítvány” részére, a jótékonysági iskolabál megrendezéséhez. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

Tájékoztatja jelenlévőket, hogy a képviselő-testület nyílt ülését követően, mint Fegyelmi 

Tanács fogja tárgyalni Nagy Attila közalkalmazott fegyelmi ügyét az elfogadott napirendnek 

megfelelően, amely szintén nyilvános, az eljárás alá vont személy kérésének megfelelően. 

 

Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester az ülést 15.50 

órakor berekesztette. 

Kmf. 

 Ruck Márton        Liker János 

 polgármester          aljegyző 

 

         Besenyi Ildikó  

                   jegyzőkönyvvezető 


