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1/2011. (I.11.) Kt. határozat: 

A Képviselő-testület a háziorvosi feladat ellátására területi ellátási kötelezettséggel szerződést 

köt a Doki Don Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel. A szerződést az előterjesztésnek megfelelő 

tartalommal jóváhagyja.  

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

2/2011. (I.11.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a csabaszabadi és 

a pusztaottlakai rendelő üzemeltetésével kapcsolatos költségekről kössön szerződést a 

medgyesegyházi, a pusztaottlakai és a csabaszabadi önkormányzat. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

3/2011. (I.11.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem köt 

támogatási szerződést a „Medgyesegyháza közbiztonságának javítása” című TÁMOP-5.1.1-

09/4-2010-0005 jelű pályázat megvalósítására. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

4/2011. (I.11.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft tevékenységi körét kibővíti a TEÁOR 7022 üzletviteli 

tanácsadási tevékenységgel. 

A tevékenység ellátásához 2 millió forintot biztosít a 2011. évi költségvetésében a dologi 

kiadások terhére. 

A Képviselő-testület hozzájárul 2 álláshely bővítéséhez 2011. február 1-jétől e feladat ellátása 

érdekében. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

5/2011. (I.11.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Ruck Márton 

polgármestert, hogy kérjen fel egy közoktatási és egy közművelődési szakértőt a Schéner 

Mihály Nevelési és Oktatási Központ, valamint a Művelődési Ház és Könyvtár 

összevonásának kivizsgálására, hogy annak milyen szakmai következményei, 

szervezetváltozási és költségkihatásai lehetnek. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

6/2011. (I.11.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaottlaka Községi 

Önkormányzat közoktatási társulási megállapodás módosításának javaslatát megtárgyalta. 

A Képviselő-testület nem járul hozzá ahhoz, hogy Pusztaottlaka Önkormányzata a 



közoktatási társulás társulási megállapodásából eredő fizetési kötelezettségét ne teljesítse. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

7/2011. (I.11.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Ötvös Ildikó kérelmét megvitatta 

és hozzájárul, hogy a vállalkozó a januári, februári és márciusi bérleti díjat április 15-ig 

fizesse meg. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

8/2011. (I.11.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Iskolatej programhoz 

továbbra is csatlakozik, az általános iskolai tanulók vonatkozásában. 

Biztosítja az iskolai tanulók iskolatejjel, iskola kakaóval és madártejjel való ellátását, az adott 

évi költségvetésből. finanszírozza a támogatás és a bekerülési érték közti különbözetet. 

Megelőlegezi az iskolatej program költségét.  

Megbízza a polgármestert a szerződés aláírásával.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gácsér Béla jegyző 

 

9/2011.(I.11.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. február 3-án 

átadandó kitüntető cím adományozásáról név szerinti szavazással dönt. 
 

10/2011. (I.11.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy járóbeteg- és 

fekvőbeteg szakellátás szempontjából a medgyesegyházi lakosokat illetően a gyulai Pándy 

Kálmán Kórházhoz és Szakrendelőhöz kíván tartozni 

Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

11/2011. (I.11.) Kt. határozat: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

Dr. Illés Zoltán környezetvédelmi államtitkárnak 

 

a „Medgyesegyházért” Emlékérem kitüntető címet adományozza. 

 

A kitüntetés átadására 2011. február 3-án kerül sor.  

 

Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

12/2011 (II.01.) Kt. határozat:  

Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Mozgáskorlátozottak Dél-Alföldi Regionális 

Egyesülete Gyula Esélyegyenlőségi Csoportja Medgyesegyháza-Bánkút 2010. évi 



tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta azzal, hogy az önkormányzattól kapott 

támogatással számoljanak el.  

2011. évi költségvetési támogatási igényüket konkrét összegben jelöljék meg és nyújtsák be a 

szükséges közzétételi kérelmet és összeférhetetlenségi nyilatkozatot.  

 

13/2011 (II.01.) Kt. határozat:  

Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak 

Egyesületének 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta.  

2011. évi költségvetési támogatási igényüket konkrét összegben jelöljék meg és nyújtsák be a 

szükséges közzétételi kérelmet és összeférhetetlenségi nyilatkozatot.  

 

14/2011 (II.01.) Kt. határozat:  

Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Mozgáskorlátozottak Dél-Alföldi Regionális 

Egyesület Gyula Medgyesegyházi helyi csoportja 2010. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóját elfogadta.  

Kéri, hogy a 2011. évi költségvetési támogatási igényüket konkrét összegben jelöljék meg és 

nyújtsák be a szükséges közzétételi kérelmet és összeférhetetlenségi nyilatkozatot.  

 

15/2011 (II.01.) Kt. határozat:  

Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Sportegyesület 2010. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóját elfogadta azzal, hogy a 2011. évi költségvetés tervezetét dolgozza át a 

képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően, mely szerint a 14 éven aluli gyerekek 

edzések alkalmával térítésmentesen használhatják a sportlétesítményeket.  

 

16/2011 (II.01.) Kt. határozat:  

Városi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet 

tervezetét megtárgyalta és visszaadja átdolgozásra azzal, hogy a beállított plusz igényeket az 

intézményvezetők húzzák le és a pénzügyi vezetővel dolgozzák át. A képviselő-testület az 

adatok alátámasztására kéri a 2010. évi teljesítés kimutatását is az előterjesztésben.  

 

határidő: értelem szerint 

felelős: Gácsér Béla jegyző 

 

17/2011 (II.01.) Kt. határozat:  

Városi Önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi munkatervét az előterjesztésnek 

megfelelően elfogadta.  

 

határidő: folyamatos 

felelős: Gácsér Béla jegyző 

 

18/2011 (II.01.) Kt. határozat:  

Városi Önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi közmunkaprogramról szóló tájékoztatót 

elfogadta.  

 

19/2011 (II.01.) Kt. határozat:  

Városi Önkormányzat képviselő-testülete az ivóvízminőség-javító programról szóló 

tájékoztatót tudomásul vette.  

 

20/2011 (II.01.) Kt. határozat:  

Városi Önkormányzat képviselő-testülete kéri, hogy a Medgyesegyházi Bűnmegelőző 

Vagyonvédelmi és Önvédelmi Egyesület 2011. évi költségvetési támogatási igényét konkrét 

összegben jelölje meg, és a szükséges közzétételi kérelemmel és összeférhetetlenségi 

nyilatkozattal nyújtsa be. 

 



21/2011 (II.01.) Kt. határozat:  

Városi Önkormányzat képviselő-testülete Fűri Ferenc út- és járdaépítési munkálatai 

megkezdése idejének bejelentését tudomásul vette, a létesítmények helyének kijelölésére az 

önkormányzati munkatárs jelenlétét biztosítja.  

 

határidő: értelem szerint 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

22/2011 (II.01.) Kt. határozat:  

Városi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja az informatikai fejlesztésre, integrált 

rendszer bevezetésére tett javaslatot. A fejlesztés költségeire a 2011. évi költségvetésben 

forrást biztosít. Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a szükséges szoftver és hardverfejlesztéseket a 

legkedvezőbb ajánlatot tevőtől rendelje meg. A következő ülésre készítsen erről tájékoztatót.  

 

határidő: azonnal 

felelős: Gácsér Béla jegyző 

 

23/2011 (II.01.) Kt. határozat:  

Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalban a pályázatírással, 

pályázatok kezelésével kapcsolatos feladatkört megszünteti.  

A feladatokkal 2011. május 1-től a Medgyesegyháza Vízmű Településüzemeltető és 

Ivóvízszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-t bízza meg. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a Kft-vel az együttműködési megállapodást kösse meg, illetve 

a jegyzőt, hogy a munkajogi részét a kiszervezésnek bonyolítsa le.  

 

határidő: 2011. április 30. 

 

felelős: Ruck Márton polgármester 

Gácsér Béla jegyző 

 

24/2011 (II.01.) Kt. határozat:  

Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2 fő napi 6 órás munkaidőben történő 6 havi 

időtartamú foglalkoztatására pályázik az OFA által kiírt „Közfoglalkoztatás-szervezők 

alkalmazásának támogatása” című projektre. 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat elkészíttetésére és benyújtására.  

 

határidő: azonnal  

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

25/2011 (II.01.) Kt. határozat:  

Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Gemenci Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. által 

felajánlott facsemetéket és a feltételeket elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a 

megállapodás megkötésére.  

 

határidő: értelem szerint 

 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

26/2011 (II.01.) Kt. határozat:  

Városi Önkormányzat képviselő-testülete támogatja Csicsely Zoltán kérelmét, mely szerint 

kéri a tulajdonában álló Medgyesegyháza Báthori u. 7. sz. alatti lakótelke építési 

besorolásának megváltoztatását Lf3-ról Gksz1-re. Az eljárást megindítja, lebonyolítja, a kért 

módosítást a Településszerkezeti Tervben átvezetteti, amennyiben a kérelmező az összes 



felmerülő költséget vállalja.  

 

határidő: értelem szerint 

 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

27/2011 (II.01.) Kt. határozat:  

Városi Önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évre vonatkozó vízterhelési díj áthárítását a 

szolgáltatást igénybe vevőkre – a szolgáltatóval egyetértésben – a szennyvízdíjjal együtt havi 

számlázással, m
3 
arányosan határozza meg.  

Egyidejűleg a 332/2010. (XI.23.) Kt. határozatát visszavonja. 

 

határidő: azonnal  

felelős: Ruck Márton polgármester 

 Nadabán János ügyvez.ig. 

 

28/2011 (II.01.) Kt. határozat:  

Városi Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Önkormányzat 2011. február-

tól számított egymást követő 3 hónap során 3 azonos összegű részletben teljesíti a Dél-

Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. által kibocsátott számla összegét. 

 

Megbízza a polgármestert a szerződés módosításával.  

 

határidő: azonnal  

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

29/2011 (II.01.) Kt. határozat:  

Városi Önkormányzat képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a Békés Megyei Bíróság 

2011. január 10-én kelt 6.K.23.143/2010/13. számú ítéletével kapcsolatban intézkedjen a 

felülvizsgálati kérelem benyújtásáról a Legfelsőbb Bíróságra. Az ügy lebonyolítására 

hatalmazza meg az önkormányzat jogi képviselőjét, Dr. Kovács Imrét. 

 

határidő: azonnal  

felelős: Gácsér Béla jegyző 

 

30/2011 (II.01.) Kt. határozat:  

Városi Önkormányzat képviselő-testülete a civil szervezetek, pártok helyiséghasználati 

kérelmével kapcsolatban szükségesnek tartja tisztázni a Medgyesegyháza 118 hrsz-ú, 

természetben a Kossuth tér 23. sz. alatt található ingatlan tulajdon-, illetve használati jogát. 

Ezek ismeretében az érintettekkel egyeztetve dönt a helyiségek használatba adásáról. 

 

határidő: következő ülés 

felelős: Liker János aljegyző 

 

31/2011 (II.01.) Kt. határozat:  

Városi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

Medgyesegyháza város önkormányzati kommunikációs-, PR feladatainak ellátására, 

tanácsadásra az ajánlatnak megfelelően szerződést kössön Baukó Ildikóval.  

Fedezet: 2011. évi költségvetés. 

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

32/2011 (II.01.) Kt. határozat:  



Városi Önkormányzat képviselő-testülete kéri, hogy a Medgyesegyháza Petőfi u. 26. sz. alatti 

romos lakóingatlan balesetveszélyes állapotának megszüntetése érdekében a Polgármesteri 

Hivatal ügyintézője a szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

határidő: azonnal 

felelős: Gácsér Béla jegyző 

 

33/2011 (II.01.) Kt. határozat:  

Városi Önkormányzat képviselő-testülete a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

megállapítását – figyelembe véve a Szociális és Oktatási Bizottság javaslatát – az 

előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.  

 

Alakszerű határozatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 

 

 

 

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

34/2011 (II.01.) Kt. határozat:  

Városi Önkormányzat képviselő-testülete a felnőtt átmeneti segély megállapítását – 

figyelembe véve a Szociális és Oktatási Bizottság javaslatát – az előterjesztésnek 

megfelelően jóváhagyja.  

 

Alakszerű határozatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 

 

 

 

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

35/2011 (II.01.) Kt. határozat:  

Városi Önkormányzat képviselő-testülete az eseti gyógyszertámogatás megállapítását 

– figyelembe véve a Szociális és Oktatási Bizottság javaslatát – az előterjesztésnek 

megfelelően jóváhagyja.  

 

Alakszerű határozatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 

 

 

 

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

36/2011 (II.01.) Kt. határozat:  

Városi Önkormányzat képviselő-testülete a lakásfenntartási támogatás megállapítását 



– figyelembe véve a Szociális és Oktatási Bizottság javaslatát – az előterjesztésnek 

megfelelően jóváhagyja.  

 

Alakszerű határozatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 

 

 

 

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

40/2011 (III.01.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a kintlévőségek 

alakulásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta. Kéri a Polgármesteri 

Hivatal dolgozóit, hogy a behajtások érdekében továbbra is minden szükséges 

intézkedést tegyenek meg.  

 

41/2011 (III.01.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat folyamatban 

lévő pályázatairól szóló tájékoztatót elfogadja azzal, hogy a 15. pontjában szereplő a 

„Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek 

támogatása” című pályázattal kapcsolatban kéri a pályázat készítőit, hogy az alábbi 

szempontok alapján vizsgálják felül a pályázatot: 

- meg kell nézni, hogy mely költségeket tudjuk munkabéralapon elszámolni 

- meg kell nyilatkoztatni a pályázatban beállított projektmenedzsmentet, hogy ezekkel a 

feltételekkel akarja csinálni, vagy sem,   

- meg kell vizsgálni, hogy tudunk-e így létszámot fejleszteni, ezzel kapacitást bővíteni, 

- illetve Nagy Attila intézményvezető kérdezze meg újra a pedagógusokat, hogy kik 

szeretnének a programban részt venni.  

Ezen szempontok alapján részleteiben kerüljön kidolgozásra, és készüljön róla beszámoló a 

képviselő-testületnek március 7-re. 

 

határidő: értelemszerű 

felelős:   Farkas Gyula intézményvezető 

 Nagy Attila intézményvezető 

 Szabó Istvánné  

 

42/2011 (III.01.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi 

költségvetési rendelet tervezetét megtárgyalta és az alábbi kiadási tételek csökkentését kéri 

átvezetni: 

Polgármesteri Hivatal: 

- Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás  -1.000 eFt 

- temetési segély        - 400 eFt 

- helyi rendelet alapján tanulók tankönyvtámogatása    -620 eFt 



- civil szervezetek támogatása    -1.674 eFt 

- Vízmű részére finanszírozás    -8.957 eFt 

                 -12.651 eFt 

Oktatási intézmény: 

- Pusztaottlakai óvoda átintegrálására javaslat -3.292 eFt 

- szakmai anyagbeszerzés     -2.021 eFt  

-5.313 eFt 

Gondozási Központ: 

- Szociális Otthon egyéb beszerzések     -449 eFt 

- Gyermekjóléti Szolgálat gyermekprogramok    -313 eFt 

  -762 eFt 

                                      mindösszesen:           -18.726 eFt 

 

A fennmaradó 59.369 eFt hiány megszüntetésére és a költségvetés egyensúlyhelyzetének 

kialakítására az intézményvezetők a pénzügyi vezetővel közösen az intézmények 

költségvetésével arányos mértékben tegyenek javaslatot.  

határidő: 2011. március 07. 

felelős:   Gácsér Béla jegyző, Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

Farkas Gyula intézményvezető, Nagy Attila intézményvezető 

 Szabó Istvánné pénzügyi vezető 

 

43/2011 (III.01.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete A Polgármesteri Hivatal Alapító 

Okiratát az alábbiak szerint kiegészíti: 

8. pontja Költségvetési számlához tartozó alszámlái kiegészül: 

11733137-15344083-10230002 „Helyi- és átmenő forgalom közlekedési hálózatának 

korszerűsítése – Medgyesegyháza-Dél” DAOP-3.1.1/D-2010-0007 

 

határidő: azonnal 

felelős:   Gácsér Béla jegyző 

 

44/2011 (III.01.) Kt. határozat:  
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Medgyesegyháza-

Pusztaottlaka-Medgyesbodzás Alapfokú Közoktatási Intézményfenntartó Társulási 

megállapodását felülvizsgálta, a Medgyesbodzás Község Önkormányzat által fizetendő 

igazgatási költséget nem kívánja csökkenteni az eredeti megállapodáshoz viszonyítva. 

 

határidő: értelemszerű 

felelős:   Gácsér Béla jegyző 

 

45/2011 (III.01.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy 

az önkormányzat tulajdonában lévő dűlőutak karbantartására kérjen be ajánlatokat, melyről a 

képviselő-testület a költségvetés ismeretében fog döntést hozni. 

A Haladás Plus Kft kérelme értelmében a 0185. helyrajzi számú földút helyreállítása az 

időjárási viszonyok függvényében történjen meg.  

 

 

határidő: értelemszerű 



felelős:   Ruck Márton polgármester 

 

46/2011 (III.01.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Mozgáskorlátozottak Dél-

alföldi Regionális Egyesülete Gyula Esélyegyenlőségi Csoportja beszámolóját az előző évben 

kapott önkormányzati támogatás felhasználásról elfogadta.  

 

47/2011 (III.01.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a Medgyesegyháza központjának felújítása pályázat kivitelezői szerződését a Csorvási 

Építőmester Bt-vel módosítsa aszerint, hogy a kivitelezés végső határideje 2011. június 30. 

Az ütemezés képezze a szerződés mellékletét.  

Készüljön költségvetés a kerítés építésére, a terület feltöltésére és a füvesítésre, ami a 

pályázatból kimaradt.  

 

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

48/2011 (III.01.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Gemenci Erdő- és 

Vadgazdálkodási Zrt. az „Én fám” programja keretében a Sporttelepet kívánja fásítani platán 

és hárs fajtákkal, illetve Bánkúton a vasútállomással szembeni területet vegyes fajtájú fákkal 

és cserjékkel. Az ültetés időpontjául 2011. őszét határozza meg.  

 

 

határidő: értelemszerű 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

49/2011 (III.01.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a mezőkovácsházi 

Rendőrkapitányság kérelmét nem támogatja, mivel a medgyesegyházi Rendőrőrs nyílászáró 

cseréjére a költségvetésben nincs fedezet. 

 

50/2011 (III.01.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Mozgáskorlátozottak Dél-

Alföldi Regionális Egyesülete Gyula támogatási kérelmének megtárgyalását elnapolja, a 

költségvetés tárgyalása során arra visszatér.  

 

51/2011 (III.01.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Polgárőr Egyesület támogatási 

kérelmének megtárgyalását elnapolja, a költségvetés tárgyalása során arra visszatér.  

 

52/2011 (III.01.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Vöröskereszt Medgyesegyházi 

Szervezete támogatási kérelmének megtárgyalását elnapolja, a költségvetés tárgyalása során 

arra visszatér.  

A képviselő-testület a véradás ösztönzésére felajánl minden medgyesegyházi véradónak egy 

családi, egy alkalomra szóló uszodahasználati lehetőséget. 

 

határidő: értelemszerű 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

53/2011 (III.01.) Kt. határozat:  



Medgyesegyháza Város Önkormányzata a Szervezeti és Működési Szabályzata szerinti 

részönkormányzat megalakítását nem tartja időszerűnek. Felkéri Gácsér Béla jegyzőt, hogy 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/1995. (V.1.) Ök. rendelet 

módosítását a soron következő képviselő-testületi ülésre készítse el és terjessze elő.  

 

 

határidő: értelemszerű 

felelős: Gácsér Béla jegyző 

 

54/2011 (III.01.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Gárdonyi, Báthori, József 

Attila, Bocskai és Áchim utcák által határol telektömb GKSZ terület növelése miatt a 

Településfejlesztési koncepcióját módosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

55/2011 (III.01.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Gárdonyi, Báthori, József 

Attila, Bocskai és Áchim utcák által határol telektömb GKSZ terület növelése miatt új 

Szabályozási Tervet készíttet. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a terv 

elkészítésére kérjen be ajánlatokat és a legkedvezőbb ajánlattevővel a tervet készíttesse el.  

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

56/2011 (III.01.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete az integrált rendszer 

bevezetésének ütemezéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadta.  

 

57/2011 (III.01.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Medgyesegyháza és Bánkút 

Mozgáskorlátozottak Egyesülete támogatási kérelmének megtárgyalását elnapolja, a 

költségvetés tárgyalása során arra visszatér.  

 

58/2011 (III.01.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a külső tagok bizottságokba való 

delegálásának megtárgyalását a következő ülésre elnapolja.  

 

határidő: a következő testületi ülés 

felelős: Kraller József és Farkas Gyula bizottsági elnökök 

 

59/2011 (III.01.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a közétkeztetés közbeszerzési eljárását készítse elő, erre közbeszerzési szakértőktől 

kérjen be ajánlatokat. 

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

 

60/2011 (III.01.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Közbeszerzési Bíráló Bizottság 



tagjait az alábbiak szerint választja meg: 

  Gácsér Béla jegyző 

  Szabó Istvánné pénzügyi vezető 

  Forgó Pál képviselő 

  Dr. Kormányos László képviselő 

 

61/2011 (III.01.) Kt. határozat:  

Városi Önkormányzat képviselő-testülete a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

megállapítását – figyelembe véve a Szociális és Oktatási Bizottság javaslatát – az 

előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.  

 

Alakszerű határozatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 

 

 

 

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

62/2011 (III.01.) Kt. határozat:  

Városi Önkormányzat képviselő-testülete a felnőtt átmeneti segély megállapítását – 

figyelembe véve a Szociális és Oktatási Bizottság javaslatát – az előterjesztésnek 

megfelelően jóváhagyja.  

 

Alakszerű határozatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 

 

 

 

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

63/2011 (III.01.) Kt. határozat:  

Városi Önkormányzat képviselő-testülete a szemétszállítási díjkedvezmény 

megállapítását – figyelembe véve a Szociális és Oktatási Bizottság javaslatát – az 

előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.  

 

Alakszerű határozatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 

 

 

 

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

65/2011 (III.01.) Kt. határozat:  

Városi Önkormányzat képviselő-testülete a lakásfenntartási támogatás megállapítását 

– figyelembe véve a Szociális és Oktatási Bizottság javaslatát – az előterjesztésnek 



megfelelően jóváhagyja  

 

Alakszerű határozatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 

 

 

 

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

67/2011 (III.07.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a medgyesegyházi óvodai 

intézményegységben 2011. július 5-től egy óvodai csoportot – és ezzel 2 óvodapedagógusi és 

1 dajkai álláshelyet – megszüntet. 

Felkéri Nagy Attila intézményvezetőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

határidő: értelemszerű 

felelős: Nagy Attila intézményvezető 

 

68/2011 (III.07.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés 

egyensúlyának megteremtése érdekében hozzájárul 21.234 ezer forint működési célú 

felvételéhez, azzal, hogy év közben folyamatosan vizsgálni kell a többletbevételek 

szerzésének, illetve a kiadások csökkentésének lehetőségét. A féléves beszámoló 

tárgyalásakor döntését felülvizsgálja, és esetlegesen dönt a szükséges 

szerkezetátalakításokról.  

 

határidő: értelemszerű 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

69/2011 (III.07.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy 

vizsgálja meg a lehetőségét annak, hogy az ÖNHIKI pályázaton településünk tud-e indulni, 

az ott kiírt feltételeknek megfelel-e. Ha igen, a pályázatot be kell nyújtani. 

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

70/2011 (III.07.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul, hogy az 

önkormányzat pályázatot nyújtson be - az előterjesztés mellékletét képező költségvetéssel - a 

Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégiumához a 2011. évi Dinnyefesztivál 

megrendezésére.  

Felkéri Farkas Gyula intézményvezetőt, hogy a pályázat benyújtásáról intézkedjen. 

 

határidő: azonnal 

felelős: Farkas Gyula intézményvezető 

 

71/2011 (III.07.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul, a TÁMOP 3.2.11. 

Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek 

támogatása pályázat támogatási szerződését Farkas Gyula intézményvezető aláírja. A 



pályázatban megjelölt célok vonatkozásában kerüljenek átdolgozásra a szolgáltatások, illetve 

a megbízási szerződések abban a tekintetben, hogy azok munkabérként kerülhessenek 

kifizetésre. 

 

határidő: soron következő testületi ülés 

felelős: Farkas Gyula intézményvezető, Nagy Attila intézményvezető 

 

72/2011 (III.07.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul, a fennálló 

30.000.000,-Ft összegű folyószámla-hitelkeretszerződés 2011. május 16-ig való 

meghosszabbításához. A folyószámla-hitelkeret fedezete az önkormányzat éves 

költségvetése. A Képviselő-testület vállalja a hitel és járulékainak megfizetését. 

Felhatalmazást kap a polgármester és a jegyző az ügylet egyéb feltételeiben történő 

megállapodásra és a fentiek szerinti szerződés aláírására. 

 

határidő: értelemszerű 

felelős:  Ruck Márton polgármester, 

  Gácsér Béla jegyző 

 

73/2011 (III.07.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul, a meghosszabbított 

hitelkeret szerződés lejáratát követően – az aktuális adatok, információk birtokában – 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata 30.000.000,-Ft összegű folyószámlahitel-szerződés 1 

évvel történő megújításához. A folyószámla-hitelkeret fedezete az önkormányzat éves 

költségvetése. A képviselő-testület vállalja a hitel és járulékainak megfizetését. 

Felhatalmazást kap a polgármester és a jegyző az ügylet egyéb feltételeiben történő 

megállapodásra és a fentiek szerinti szerződés aláírására. 

 

határidő: értelemszerű 

felelős:  Ruck Márton polgármester, 

  Gácsér Béla jegyző 

 

74/2011 (III.07.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0344 azonosító számú „IKT eszközök központi beszerzése a 

medgyesegyházi általános iskola és óvoda részére” c. pályázat támogatási szerződésének 

aláírása után a közbeszerzés lebonyolítására vonatkozó szerződést a jobb ajánlatot tevő KF 

INNOTENDER Kft-vel készíttesse elő és kösse meg.  

 

határidő: értelemszerű 

felelős: Ruck Márton polgármester, 

 

76/2011 (III.29.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a foglalkoztatás lehetőségeiről a 

kistérségben, az önkormányzat területén, és az új közfoglalkoztatás tapasztalatairól szóló 

tájékoztatót elfogadta.  

 

77/2011 (III.29.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Román Kisebbségi 

Önkormányzat 2010. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadta.  

 

78/2011 (III.29.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat 2010. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadta.  



 

79/2011 (III.29.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2010-2014 

évekre szóló gazdasági programját elfogadta.  

 

80/2011 (III.29.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Süllős & Süllős Bt. 

normarendezési kérelmét tudomásul vette, de mivel az önkormányzat 2011. évi költségvetési 

rendelete már elfogadásra került, ezért a normaemelést már nem tudja a költségvetésbe 

beépíteni. 

 

81/2011 (III.29.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Gondozási Központ Szakmai 

Programját elfogadta.  

 

82/2011 (III.29.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Gondozási Központ Idősek 

Otthona házirendjét elfogadta.  

 

83/2011 (III.29.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Gondozási Központ Idősek 

Klubja házirendjét elfogadta.  

 

84/2011 (III.29.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Gondozási Központ Támogató 

Szolgálat házirendjét elfogadta.  

 

85/2011 (III.29.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Gondozási Központ Szervezeti 

és Működési Szabályzatát elfogadta azzal a módosítással, hogy a VI. fejezetből „Az 

intézmény részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.” kerüljön törlésre. 

 

86/2011 (III.29.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány utcai lakók 

útépítési kérelmét pénzügyi lehetőségei miatt nem tudja támogatni. A belterületi utak 

építésére kiírt pályázati lehetősége figyelése mellett megvizsgálja annak lehetőségét, hogy 

felületi egyengetéssel, a nagyobb kátyúk feltöltésével javítható-e az út minősége.  

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

88/2011 (III.29.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete tudomásul veszi a Dél-Békési 

Kistérség Többcélú Társulása pedagógiai szakszolgálati ellátás kistérségi 

többlettámogatásának csökkentését.  Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 

módosításának aláírására.  

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

89/2011 (III.29.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a külterületi utak karbantartására 

beérkezett árajánlatokat - pénzügyi lehetőségeit figyelembe véve – magasnak találja. 



Megbízza a polgármestert, hogy kérjen be további ajánlatokat.  

 

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

90/2011 (III.29.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalban a 

pályázatírással, pályázatok kezelésével kapcsolatos feladatkört a 23/2011 (II.01.) Kt. 

határozatával megszüntette, a feladatokkal 2011. május 1-től a Medgyesegyháza Vízmű 

Településüzemeltető és Ivóvízszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-t bízta meg, így 1 fő 

köztisztviselői álláshelyet megszüntetett. 

A Kft. ügyvezetője nyilatkozott, hogy a gazdálkodó szervezetnél a köztisztviselő 

továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség. 

A létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott – jogviszonyban töltött ideje 

folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására a helyi önkormányzat 

költségvetési szerveinél, a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő 

álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás 

következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség. 

A képviselő-testület az intézményei létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető 

létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében döntött a 

felmentéssel vagy rendes felmondással együtt járó létszámcsökkentésről.  

Mivel a létszámcsökkentéssel érintett foglalkoztatott a létszámcsökkentési döntést követően 

az Mt. 90. § (1) bekezdésében meghatározott felmondási védelem alatt áll, - erre tekintettel 

csak későbbi időpontban tudja a jogviszonyt megszüntetni - ezért az Mt. 90. § (1) bekezdése 

szerinti idő elteltét követően nyújtja be e foglalkoztatott után a támogatási igényét.  

 

határidő: értelemszerű 

felelős: Gácsér Béla jegyző 

 

91/2011 (III.29.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalban a 

2011. évet érintő költségvetési megszorítások miatt 3 fő köztisztviselői álláshelyet 

megszüntet. 

A létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak – jogviszonyban töltött ideje 

folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására a helyi önkormányzat 

költségvetési szerveinél, a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő 

álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken nincs lehetőség. 

A képviselő-testület az intézményei létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető 

létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében döntött a 

felmentéssel vagy rendes felmondással együtt járó létszámcsökkentésről.  

 

 

 

 

határidő: értelemszerű 

felelős: Gácsér Béla jegyző 

 

92/2011 (III.29.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Schéner Mihály Nevelési és 

Oktatási Központban 1 fő dajka és 2 fő óvodapedagógusi álláshelyet megszüntet. 

 

A képviselő-testület fenntartói körén belül – helyi önkormányzat esetén költségvetési 

szerveinél és az önkormányzat hivatalánál, többcélú kistérségi társulás esetén intézményeinél 



és munkaszervezeténél – a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő 

álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen 

foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli 

foglalkoztatására nincs lehetőség,  

 

A képviselő-testület az intézményei létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető 

létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében döntött a 

felmentéssel vagy rendes felmondással együtt járó létszámcsökkentésről.  

 

határidő: értelemszerű 

felelős: Nagy Attila intézményvezető 

Gácsér Béla jegyző 

 

94/2011 (III.29.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Csorvási Építőmester Bt. 

településközpont felújítási munkáinak ütemezését, valamint a kiegészítő munkálatokra – 

területfeltöltés, gyepesítés, kerítésépítés – tett ajánlatát tudomásul vette.  

 

95/2011 (III.29.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete az Ali Trade Kft. 

szerződésmódosítási kérelmét, melyben kéri a bérleti díj csökkentését, elutasítja.  

A bérleti szerződés 7. pontja értelmében a bérlemény kívülálló harmadik személynek nem 

adható át használatra és a jogviszony nem ruházható át. Amennyiben az üzlethelyiséget a 

Dajmund Drink Kft kívánja a továbbiakban üzemeltetni, a bérleti szerződést az Ali Trade 

Kft-nek fel kell mondania. Ez esetben a képviselő-testület az üzlethelyiség hasznosítására új 

pályázatot ír ki.  

 

96/2011 (III.29.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete kéri megvizsgálni annak a 

lehetőségét, hogy a TÁMOP 3.2.11 „Kultúrával a Közösségekért” című pályázat 

projektmenedzsmenti feladatait milyen feltételekkel tudja ellátni a Medgyesegyházi Vízmű 

Nonprofit Kft. Amennyiben ezt a módot a pályázati kiírás lehetővé teszi, akkor a szerződést a 

feladatellátásra meg kell kötni.  

 

 

határidő: azonnal 

felelős: Farkas Gyula intézményvezető 

 

97/2011 (III.29.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete felkéri Ruck Márton 

polgármestert, hogy a TÁMOP 3.2.11 „Kultúrával a Közösségekért” című pályázatban 

közreműködő magyarbánhegyesi és nagykamarási önkormányzatokkal kössön 

megállapodást arra vonatkozólag, hogy a fenntarthatóságot a pályázatban előírt időtartam 

alatt vállalják. 

 

 

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

98/2011 (III.29.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy a TÁMOP 

3.2.11 „Kultúrával a Közösségekért” című pályázatban lekért előleg felhasználását csak 

képviselő-testületi döntés alapján lehet megkezdeni. 



 

 

 

határidő: értelemszerű 

felelős: Farkas Gyula intézményezető 

 

99/2011 (III.29.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Gácsér 

Béla jegyző Dombegyház településen – a jegyzői állásra kiírt pályázat elbírálásának idejéig – 

heti egy alkalommal a jegyzői feladatokat ellássa.  

 

 

 

határidő: értelemszerű 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

100/2011 (III.29.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri 

Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának II. fejezete 1. pont (2) bekezdésében az 

ügyfélfogadás idejének meghatározására vonatkozó rendelkezés b) pontja helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

 

 Az ügyfélfogadás ideje: 

a) a polgármester 

hétfői és csütörtöki munkanapokon  08.00-09.00 óráig 

b) a jegyző 

csütörtöki munkanapon   08.00-12.00 óráig 

c) a hivatal ügyintézője 

hétfő, szerdai munkanapokon 08.00-16.00 óráig 

csütörtöki munkanapon  08.00-12.00 óráig 

pénteki munkanapon   08.00-12.00 óráig 

tart ügyfélfogadást. 

A módosító rendelkezés kihirdetésével és az alaphatározatban történő átvezetésével megbízza  

a jegyzőt.  

 

határidő: azonnal 

felelős: Gácsér Béla jegyző 

 

101/2011 (III.29.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a felnőtt átmeneti segély 

megállapítását – figyelembe véve a Szociális és Oktatási Bizottság javaslatát – az 

előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.  

 

Alakszerű határozatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 

 

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 



102/2011 (III.29.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatás megállapítását – figyelembe véve a Szociális és Oktatási 

Bizottság javaslatát – az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.  

 

Alakszerű határozatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 

 

 

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

103/2011 (III.29.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete az eseti 

gyógyszertámogatás megállapítását – figyelembe véve a Szociális és Oktatási 

Bizottság javaslatát – az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.  

 

Alakszerű határozatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 

 

 

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

104/2011 (III.29.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a lakásfenntartási 

támogatás megállapítását – figyelembe véve a Szociális és Oktatási Bizottság 

javaslatát – az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.  

 

Alakszerű határozatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 

 

 

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

105/2011 (IV.15.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Dél-békési Ivóvízjavító 

Önkormányzati társulás 13/2011.(IV.12) számú határozatát jóváhagyja. 

 

A határozat mellékletét képezi a társulás hivatkozott határozata. 

 

106/2011 (IV.15.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Dél-békési Ivóvízjavító 

Önkormányzati társulás 14/2011.(IV.12) számú határozatát jóváhagyja. 

 

A határozat mellékletét képezi a társulás hivatkozott határozata. 

 



107/2011 (IV.15.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Dél-békési Ivóvízjavító 

Önkormányzati társulás 15/2011.(IV.12) számú határozatát jóváhagyja. 

 

A határozat mellékletét képezi a társulás hivatkozott határozata. 

 

108/2011 (IV.15.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Dél-békési Ivóvízjavító 

Önkormányzati társulás 16/2011.(IV.12) számú határozatát jóváhagyja. 

 

A határozat mellékletét képezi a társulás hivatkozott határozata. 

 

109/2011 (IV.15.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázni 

kíván a KEOP-4.2.0/A jelű pályázat napkollektoros rendszerére, amelynek keretében a 

Napközi Konyha meleg vízellátása valósulna meg napkollektorok beépítésével. 

 

A beruházás összköltsége: bruttó 13.731.188 Ft. 

A KEOP-4.2.0/A pályázati támogatás 85 %-ot biztosít, azaz 11.671.510 Ft-ot, 

A Zöldterületekért és Megújuló Energiákért Alapítvány támogatásának mértéke 15 %, azaz 

2.059.678 Ft 

 

Amennyiben a pályázat pozitív elbírálásban részesül, az önkormányzat a pályázat 

előkészítéshez szükséges egyéb költségekre 25.000 Ft-ot biztosít, melynek forrása a 2011. évi 

tartalék.  

 

A Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy az Euro-Fischer 

Kft-vel kössön szerződést a közbeszerzési eljárás előkészítői munkáira, melynek keretében az 

ajánlati felhívás tervezetét készítsék el. A polgármester a következő testületi ülésre az ajánlati 

felhívás tervezetét terjessze be.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton 

 

110/2011 (IV.15.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázni 

kíván a KEOP-4.2.0/A jelű pályázat napkollektoros rendszerére, amelynek keretében az 

Idősek Otthona melegvíz ellátása valósulna meg napkollektorok beépítésével. 

 

A beruházás összköltsége: bruttó 10.217.975 Ft. 

A KEOP-4.2.0/A pályázati támogatás 85 %-ot biztosít, azaz 8.685.279 Ft-ot, 

A Zöldterületekért és Megújuló Energiákért Alapítvány támogatásának mértéke 15 %, azaz 

1.532.696 Ft 

 

 

Amennyiben a pályázat pozitív elbírálásban részesül, az önkormányzat a pályázat 

előkészítéshez szükséges egyéb költségekre 25.000 Ft-ot biztosít, melynek forrása a 2011. évi 

tartalék.  

 

A Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy az Euro-Fischer 

Kft-vel kössön szerződést a közbeszerzési eljárás előkészítői munkáira, melynek keretében az 

ajánlati felhívás tervezetét készítsék el. A polgármester a következő testületi ülésre az ajánlati 

felhívás tervezetét terjessze be.  

 



 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton 

 

111/2011 (IV.15.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázni 

kíván a KEOP-4.2.0/A jelű pályázat napkollektoros rendszerére, amelynek keretében a 

Schéner Mihály Oktatási és Nevelési Központ Óvoda és Bölcsőde melegvíz ellátása 

valósulna meg napkollektorok beépítésével. 

 

A beruházás összköltsége: 8.445.375 Ft. 

A KEOP-4.2.0/A pályázati támogatás 85 %-ot biztosít, azaz 7.178.569 Ft-ot, 

A Zöldterületekért és Megújuló Energiákért Alapítvány támogatásának mértéke 15 %, azaz 

1.266.806 Ft 

 

Amennyiben a pályázat pozitív elbírálásban részesül, az önkormányzat a pályázat 

előkészítéshez szükséges egyéb költségekre 25.000 Ft-ot biztosít, melynek forrása a 2011. évi 

tartalék.  

 

A Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy az Euro-Fischer 

Kft-vel kössön szerződést a közbeszerzési eljárás előkészítői munkáira, melynek keretében az 

ajánlati felhívás tervezetét készítsék el. A polgármester a következő testületi ülésre az ajánlati 

felhívás tervezetét terjessze be.  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton 

 

112/2011 (IV.15.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázni 

kíván a KEOP-4.2.0/A jelű pályázat napkollektoros rendszerére, amelynek keretében a 

Városi Uszoda melegvíz ellátása valósulna meg napkollektorok beépítésével. 

 

A beruházás összköltsége: 25.673.750 Ft. 

A KEOP-4.2.0/A pályázati támogatás 85 %-ot biztosít, azaz 21.822.688 Ft-ot, 

A Zöldterületekért és Megújuló Energiákért Alapítvány támogatásának mértéke 15 %, azaz 

3.851.062 Ft 

 

Amennyiben a pályázat pozitív elbírálásban részesül, az önkormányzat a pályázat 

előkészítéshez szükséges egyéb költségekre 25.000 Ft-ot biztosít, melynek forrása a 2011. évi 

tartalék.  

 

A Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy az Euro-Fischer 

Kft-vel kössön szerződést a közbeszerzési eljárás előkészítői munkáira, melynek keretében az 

ajánlati felhívás tervezetét készítsék el. A polgármester a következő testületi ülésre az ajánlati 

felhívás tervezetét terjessze be.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton 

 

113/2011 (IV.15.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete csatlakozik a Turisztikai 

Desztináció Menedzsment szervezethez. Meghatalmazza a polgármestert, hogy a 

megállapodás tervezet f.) és h.) pontjait törölve az együttműködési megállapodást írja alá.  



 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton 

 

114/2011 (IV.27.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Medgyesegyházi Vízmű 

Nonprofit Kft. 2010. évi gazdasági beszámolóját elfogadta. 

 

115/2011 (IV.27.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Medgyesegyházi Vízmű 

Nonprofit Kft. 2010. évi Egyszerűsített Mérlegbeszámolóját 16.547 eFt egyező eszköz-forrás 

összeggel, és 4.053 eFt mérlegszerinti nyereséggel elfogadja. Rendelkezik a nyereség 

eredménytartalékba helyezéséről. 

 

 

Felelős: Nadabán János ügyvezető 

határidő: azonnal 

 

116/2011 (IV.27.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Medgyesegyházi Vízmű 

Nonprofit Kft. 2011. évi Üzleti Tervét 80.171.500 Ft árbevétel és 76.930.516 Ft 

költségráfordítás mellett, 3.240.984 Ft tervezett nyereséggel jóváhagyja. 

 

117/2011 (IV.27.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Medgyesegyházi Vízmű 

Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának bérét 5%-al megemeli, így 2011. január 1-től bruttó 

420.000,-Ft/hó összegben állapítja meg.  

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

Határidő: azonnal 

 

118/2011 (IV.27.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Medgyesegyháza közrendjéről, 

közbiztonságáról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

119/2011 (IV.27.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Polgárőrség munkájáról szóló 

tájékoztatót elfogadta. 

 

120/2011 (IV.27.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Művelődési Ház és Könyvtár 

2010. évről szóló szakmai beszámolóját elfogadta. 

 

121/2011 (IV.27.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi civil szervezetek számára 

évente maximum 3 alkalommal, munkanapokon 21 óráig térítésmentesen biztosítja a 

Művelődési Ház és Könyvtár helyiségeit. 

 

Felelős: Farkas Gyula intézményvezető 

Határidő: folyamatos 

 

122/2011 (IV.27.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete az internethasználatot 

térítésmentesen biztosítja a Művelődési Ház és Könyvtárban a szolgáltatást igénybevevők 



számára. 

 

Felelős: Farkas Gyula intézményvezető 

Határidő: folyamatos 

 

123/2011 (IV.27.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi 

belsőellenőrzési jelentését elfogadta.  

 

124/2011 (IV.27.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Gondozási Központ Alapító 

Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

 I. fejezet 2. pont: 

 - Kt.18.§ törlésre kerül 

 - 217/1998.(XII.30.) Korm. rend. 15.§ (3) b. törlésre kerül 

 - 217/1998. Ámr. 6.§ törlésre kerül 

 

 III. fejezet 1. pont 

- 217/1998. (XII.30.) Korm. rend. 6.§ törlésre kerül 

 

IV. fejezet szövegrésze az alábbiakra módosul: 

Az önállóan működő költségvetési szerv vezetőjét a Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete nevezi ki – pályázat alapján – 5 éves határozott időre. 

 

Felelős: Gácsér Béla jegyző 

Határidő: értelemszerű 

 

125/2011 (IV.27.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul a polgármester 

költségátalányon felül megtett saját gépkocsi hivatali célú használata esetén a 60/1992. (IV.1) 

Korm. rendelet alapján történő elszámolásához, kifizetéséhez.  

 

126/2011 (IV.27.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt alperes ellen gázközmű ellenértékének megfizetése és 

járadékai iránt indított perben a Fővárosi Ítélőtáblán született 16.Gf.40.596/2010/6 sz. jogerős 

ítélettel kapcsolatban felülvizsgálati kérelem benyújtásáról intézkedjen, illetve kérje a 

végrehajtás felfüggesztését.  

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

Határidő: azonnal 

 

127/2011 (IV.27.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete Czidor János kérelmére a 

Damjanich u. 3. sz. alatti vendéglátó egység előtti járda helyreállításához járdalapokat 

biztosít. A helyreállítás költségeihez egyebekben anyagi lehetőségeinek hiányában nem tud 

hozzájárulni.  

 

129/2011 (IV.27.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Dél-Békési Kistérség Többcélú 

Társulása Társulási Megállapodásának módosítását a társulás 55/2011(III.31) számú tanácsi 

határozatának megfelelően elfogadja. 

 



130/2011 (IV.27.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy „Az iskola rendőre” programra a Rendőrkapitánysággal az együttműködési 

megállapodást aláírja.   

 

 Felelős: Ruck Márton polgármester 

 Határidő: azonnal 

 

131/2011 (IV.27.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Medgyesegyháza Kossuth tér 

23. szám alatti ingatlan tulajdonviszonyairól szóló tájékoztatást tudomásul vette. 

 

132/2011 (IV.27.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete kéri az On Line System Kft-t, 

hogy az IP-alapú hangátviteli szolgáltatásra szóló ajánlatát helyszíni felmérés alapján 

pontosítsa.  

 

133/2011 (IV.27.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a város 

közterületeinek 2011. évi növényvédelmi munkáinak elvégzésére szerződést köt a 

Bogármérnökség Kft. (5700 Gyula, Eminescu u. 55.) szolgáltatóval. Felhatalmazza a 

polgármestert a szerződésnek az ajánlatnak megfelelő tartalommal történő megkötésére. A 

200.000,-Ft + ÁFA összegű szolgáltatási díjat a 2011. évi költségvetésből biztosítja. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

Határidő: azonnal 

 

134/2011 (IV.27.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a lakásfenntartási 

támogatás megállapítását – figyelembe véve a Szociális és Oktatási Bizottság 

javaslatát – az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.  

 

Alakszerű határozatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 

 

 

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

135/2011 (IV.27.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete az eseti 

gyógyszertámogatás megállapítását – figyelembe véve a Szociális és Oktatási 

Bizottság javaslatát – az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.  

 

Alakszerű határozatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 

 

 

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 



 

136/2011 (IV.27.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatás megállapítását – figyelembe véve a Szociális és Oktatási 

Bizottság javaslatát – az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.  

 

Alakszerű határozatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 

 

 

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

137/2011 (IV.27.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a felnőtt átmeneti segély 

megállapítását – figyelembe véve a Szociális és Oktatási Bizottság javaslatát – az 

előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.  

 

Alakszerű határozatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 

 

 

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

139/2011 (V.12.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Dél-békési Ivóvízminőség-

javító Önkormányzati Társulás 17/2011.(V.12.) számú határozatát jóváhagyja. 

 

A határozat mellékletét képezi a társulás hivatkozott határozata. 

 

140/2011 (V.12.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Dél-békési Ivóvízminőség-

javító Önkormányzati Társulás 18/2011.(V.12.) számú határozatát jóváhagyja. 

 

A határozat mellékletét képezi a társulás hivatkozott határozata. 

 

141/2011 (V.12.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete kéri, hogy a következő testületi 

ülést megelőző bizottsági ülésre kerüljön kidolgozásra a két intézmény összevonásával 

kapcsolatban az a szakértői javaslat, amely előrevetíti a két intézmény gazdaságosabb 

működését amellett, hogy a feladatellátás nem csorbul.  

 

határidő: értelemszerű 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

142/2011 (V.12.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul a szociális nyári 

gyermekétkeztetéshez kiírt pályázat benyújtásához. A megvalósítást önerő biztosítása nélkül, 

100%-os támogatással vállalja, továbbá vállalja a támogatás és az ebéd tényleges bekerülési 



költsége közötti különbség megtérítését.  

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

143/2011 (V.12.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TIOP-1.1.1-

07/1 IKT eszközbeszerzés pályázat közbeszerzési ajánlattételi felhívását el kell készíteni. 

Megbízza Ruck Márton polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolításához kérjen 

be ajánlatokat és a legjobb ajánlatot tevőt bízza meg az ajánlattételi felhívás elkészítésével és 

a közbeszerzési eljárás előkészítésével, lebonyolításával.  

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

144/2011 (V.12.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-4.2.0/A 

pályázatok –Városi Uszoda, Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ Óvoda és 

Bölcsőde, Idősek Otthona és Napközi Konyha melegvíz ellátása napkollektoros rendszerrel – 

közbeszerzési ajánlattételi felhívását el kell készíteni. Megbízza Ruck Márton polgármestert, 

hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolításához kérjen be ajánlatokat és a legjobb ajánlatot 

tevőt bízza meg az ajánlattételi felhívás elkészítésével és a közbeszerzési eljárás 

előkészítésével, lebonyolításával.  

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

145/2011 (V.20.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi 

közbeszerzési tervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Közbeszerzési Bizottság elnöke 

 

146/2011 (V.20.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelembe véve a 

Közbeszerzési Bizottság döntését – az „Építési beruházás keretében vákuumcsöves 

napkollektorok telepítése az önkormányzat intézményeiben a KEOP-4.2.0/A pályázati ablak 

keretében” tárgyú közbeszerzési ajánlattételi felhívást elfogadta azzal a módosítással, hogy a 

vákuumcsöves kollektorok helyett sík kollektorok kerüljenek a felhívásba.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Közbeszerzési Bizottság elnöke 

 

147/2011 (V.20.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Közbeszerzési 

Bizottságot, hogy  az „Építési beruházás keretében sík napkollektorok telepítése az 

önkormányzat intézményeiben a KEOP-4.2.0/A pályázati ablak keretében” tárgyú 

közbeszerzési ajánlattételi felhívást küldje meg az alábbi vállalkozásoknak: 

- Vifa 2007 Kft. 5700 Gyula Béke sgt. 11. II.7. 

- Szivárgás Bt. 5711 Gyula Petőfi u. 8. 

- Kasu-Bau Kft. 5630 Békés Piac tér 1. I/5. 

  

 



Határidő: azonnal 

Felelős: Közbeszerzési Bizottság elnöke 

 

148/2011 (V.20.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 109/2011.(IV.15) Kt., a 

110/2011.(IV.15) Kt., a 111/2011.(IV.15) Kt., és a 112/2011.(IV.15) Kt. számú határozatait 

hatályon kívül helyezi. 

  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gácsér Béla jegyző 

 

149/2011 (V.20.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázni 

kíván a KEOP-4.2.0/A jelű pályázat napkollektoros rendszerére, amelynek keretében a 

Napközi Konyha meleg vízellátása valósulna meg napkollektorok beépítésével. 

 

A beruházás összköltsége: bruttó 13.731.188 Ft. 

A KEOP-4.2.0/A pályázati támogatás 85 %-ot biztosít, azaz 11.671.510 Ft-ot, 

A Zöldterületekért és Megújuló Energiákért Alapítvány támogatásának mértéke 15 %, azaz 

2.059.678 Ft 

 

Amennyiben a pályázat pozitív elbírálásban részesül, az önkormányzat a pályázat 

előkészítéshez szükséges egyéb költségekre 25.000 Ft-ot biztosít, melynek forrása a 2011. évi 

tartalék.  

 

A Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a KF Innotender 

Tanácsadó Kft-vel (1163 Budapest Veres Péter út 15/c)  kössön szerződést a közbeszerzési 

eljárás lebonyolítására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton 

 

150/2011 (V.20.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázni 

kíván a KEOP-4.2.0/A jelű pályázat napkollektoros rendszerére, amelynek keretében az 

Idősek Otthona melegvíz ellátása valósulna meg napkollektorok beépítésével. 

 

A beruházás összköltsége: bruttó 10.217.975 Ft. 

A KEOP-4.2.0/A pályázati támogatás 85 %-ot biztosít, azaz 8.685.279 Ft-ot, 

A Zöldterületekért és Megújuló Energiákért Alapítvány támogatásának mértéke 15 %, azaz 

1.532.696 Ft 

 

Amennyiben a pályázat pozitív elbírálásban részesül, az önkormányzat a pályázat 

előkészítéshez szükséges egyéb költségekre 25.000 Ft-ot biztosít, melynek forrása a 2011. évi 

tartalék.  

 

 

A Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a KF Innotender 

Tanácsadó Kft-vel (1163 Budapest Veres Péter út 15/c)  kössön szerződést a közbeszerzési 

eljárás lebonyolítására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton 



 

151/2011 (V.20.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázni 

kíván a KEOP-4.2.0/A jelű pályázat napkollektoros rendszerére, amelynek keretében a 

Schéner Mihály Oktatási és Nevelési Központ Óvoda és Bölcsőde melegvíz ellátása 

valósulna meg napkollektorok beépítésével. 

 

A beruházás összköltsége: 8.445.375 Ft. 

A KEOP-4.2.0/A pályázati támogatás 85 %-ot biztosít, azaz 7.178.569 Ft-ot, 

A Zöldterületekért és Megújuló Energiákért Alapítvány támogatásának mértéke 15 %, azaz 

1.266.806 Ft 

 

Amennyiben a pályázat pozitív elbírálásban részesül, az önkormányzat a pályázat 

előkészítéshez szükséges egyéb költségekre 25.000 Ft-ot biztosít, melynek forrása a 2011. évi 

tartalék.  

 

A Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a KF Innotender 

Tanácsadó Kft-vel (1163 Budapest Veres Péter út 15/c)  kössön szerződést a közbeszerzési 

eljárás lebonyolítására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton 

 

152/2011 (V.20.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázni 

kíván a KEOP-4.2.0/A jelű pályázat napkollektoros rendszerére, amelynek keretében a 

Városi Uszoda melegvíz ellátása valósulna meg napkollektorok beépítésével. 

 

A beruházás összköltsége: 25.673.750 Ft. 

A KEOP-4.2.0/A pályázati támogatás 85 %-ot biztosít, azaz 21.822.688 Ft-ot, 

A Zöldterületekért és Megújuló Energiákért Alapítvány támogatásának mértéke 15 %, azaz 

3.851.062 Ft 

 

Amennyiben a pályázat pozitív elbírálásban részesül, az önkormányzat a pályázat 

előkészítéshez szükséges egyéb költségekre 25.000 Ft-ot biztosít, melynek forrása a 2011. évi 

tartalék.  

 

A Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a KF Innotender 

Tanácsadó Kft-vel (1163 Budapest Veres Péter út 15/c)  kössön szerződést a közbeszerzési 

eljárás lebonyolítására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton 

 

153/2011 (V.20.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a város megújuló 

honlapján hirdetési felületet biztosít munkavállalók és munkavállalót keresők adatainak 

megjelenítésére.  

 

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy ez a tevékenység magán munkaerő-közvetítői 

tevékenységnek minősül, ezért felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges engedélyek 

beszerzéséről gondoskodjon. 

 

A képviselő-testület az engedély kiadásának feltételéül szabott 500.000,-Ft letétbe 



helyezéséhez hozzájárul, amelyre forrást a 2011. évi költségvetés tartalékából biztosít.  

 

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton 

 

154/2011 (V.31.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a falugazdász tevékenységéről 

szóló tájékoztatót elfogadta.  

 

155/2011 (V.31.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a kintlévőségek alakulásáról 

szóló beszámolót elfogadja. Kéri a Polgármesteri Hivatal dolgozóit, hogy a behajtások 

érdekében továbbra is minden szükséges intézkedést tegyenek meg.  

 

 

 

felelős: Gácsér Béla jegyző 

  Szabó Istvánné pénzügyi vezető 

határidő: folyamatos 

 

156/2011 (V.31.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Gondozási Központ 2010. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.  

 

157/2011 (V.31.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.  

 

158/2011 (V.31.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete az ÁMK megalakításával 

kapcsolatos döntését elnapolja. Megbízza a jegyzőt, hogy a következő testületi ülésre 

készítsen az intézmény integrációval kapcsolatos feladatokról ütemtervet.  

 

 

felelős: Gácsér Béla jegyző 

határidő: értelemszerű 

 

159/2011 (V.31.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Gondozási Központ Alapító 

Okiratát az alábbiak szerint felülvizsgálja és kiegészíti: 

 

V. fejezet 6. pont: 

881011 Nappali ellátás (Szt. 65/F.§) 

Ellátási terület: Medgyesegyháza és Almáskamarás közigazgatási területe 
 

felelős: Gácsér Béla jegyző 

határidő: értelemszerű 

 

160/2011 (V.31.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a 2011-2012. tanévben a 

nyolcadik osztályos lányoknak térítésmentesen biztosítja a méhnyakrák elleni védőoltást. A 



2012. évi költségvetésében ennek költségeire forrást biztosít.  

 

 

felelős: Ruck Márton polgármester 

határidő: értelemszerű 

 

161/2011 (V.31.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Bocskai u. 15. számú ingatlan 

előtti járdaszakasz felújításához járdalapokat biztosít. A felújítási munkákat a kérelmező saját 

költségén végeztesse el.  

 

 

felelős: Ruck Márton polgármester 

határidő: értelemszerű 

 

162/2011 (V.31.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a bánkúti Dózsa 

utca burkolatának teljes helyreállítására nincs anyagi forrása, de a kátyúzási munkák 

elvégzését szükségesnek tartja.  

 

Megbízza a polgármestert, hogy a kátyúzási munkákat a költségvetésben erre elkülönített 

keretösszeg terhére rendelje meg.  

 

felelős: Ruck Márton polgármester 

határidő: azonnal  

 

 

163/2011 (V.31.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Schéner Mihály Nevelési és 

Oktatási Központ pusztaottlakai óvodai telephelyét 2011. augusztus 31. napjával bezárja. 

Az óvodai csoportot, illetve 1 fő óvodapedagógusi és 1 fő dajkai álláshelyet 2011. 

augusztus 31. napjával megszünteti. 

 

A képviselő-testület fenntartói körén belül – költségvetési szerveinél és az önkormányzat 

hivatalánál, a társulás intézményeinél  – a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag 

megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, a létszámcsökkentéssel érintett 

álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása 

nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség,  

 

A képviselő-testület az intézményei létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető 

létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében döntött a 

felmentéssel együtt járó létszámcsökkentésről.  

 

határidő: értelemszerű 

felelős: Nagy Attila intézményvezető 

Gácsér Béla jegyző 

 

164/2011 (V.31.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul a támogató 

szolgáltatást nyújtó szolgáltatók befogadására és állami támogatására kiírásra kerülő pályázat 

elkészítéséhez és benyújtásához. 

 

165/2011 (V.31.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete engedélyezi a Támogató 



Szolgálat szakmai létszámának bővítését 1 fő szolgálatvezető felvételével 2011. július 1-től, 

2011. december 31-ig.  

 

  

 felelős: Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

 határidő: értelemszerű 

 

166/2011 (V.31.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Gondozási Központ Szakmai 

Programjának módosítását az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.  

 

  

 felelős: Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

 határidő: értelemszerű 

 

167/2011 (V.31.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete az On-Line System Kft. IP-alapú 

hangátviteli és számhordozás szolgáltatás igénybevételére vonatkozó ajánlatával nem kíván 

élni, mivel az ajánlatban nem lettek érvényesítve a jelenleg meglévő kedvezményeink, 

valamint plusz költséget jelentene a jelenlegi készülékek cseréje, ezért a szolgáltatásra való 

áttérés nem hozna számottevő megtakarítást.  

 

168/2011 (V.31.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011. évben 

nem kíván Medgyesegyházán óvodai csoportot megszüntetni. A korábban e tárgyban született 

67/2011.(III.07.) Kt. számú, és a 92/2011.(III.29.) Kt. számú határozatait visszavonja. 

 

169/2011 (V.31.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul az önkormányzat 

tulajdonát képező Medgyesegyháza Kossuth tér 13. számú (524 hrsz.) ingatlan és a 

Medgyesegyháza és Bánkút Áfész tulajdonát képező Medgyesegyháza Kossuth tér 24. 

számú (119/1 hrsz) ingatlan cseréjéhez.  

 

Meghatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező ingatlancsere 

szerződést írja alá.  

 

Továbbá megbízza a polgármestert, hogy a Támogató Szolgálat irodahelyiségére 

vonatkozó határozatlan időre szóló bérleti szerződést módosítsa úgy, hogy az a Támogató 

Szolgálat működésének idejéig szóljon.  

 

 

   felelős: Ruck Márton polgármester 

 határidő: azonnal  

 

170/2011 (V.31.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

Medgyesegyházán működő Jarina és Gyöngyvirág néptánccsoportok a 2011/2012-es 

tanévtől a Harruckern János Közoktatási Intézmény keretein belül működhessenek. 

Továbbá hozzájárul a csoportok helyiséghasználatához a Művelődési Ház és 

Könyvtárban.  

 

171/2011 (V.31.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete Jeney Lajos DLA okleveles 

építészmérnök Ybl-díjas vezető tervezőnek (1118 Budapest Gyula u. 4. szám alatti lakos) 



az önkormányzati főépítészi tevékenység ellátására tett ajánlatát elfogadja, és az 

ajánlatban szereplő feltételek és a csatolt szerződés-tervezet alapján felhatalmazza a 

polgármestert a határozatlan idejű, 105.381,-Ft/mérnöknap díjazású megbízási szerződés 

megkötésére. Kéri, hogy a szerződés 3.) pontjában ez a konkrét összeg kerüljön 

megnevezésre. 

 

A felmerülő költségek forrása a 2011. évi költségvetési tartalék. 

 

felelős: Ruck Márton polgármester 

határidő: azonnal 

 

172/2011 (V.31.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Süllős & Süllős Bt. 

normarendezési kérelmét ismételten elutasítja, mivel az önkormányzat 2011. évi 

költségvetési rendelete már elfogadásra került, ezért a normaemelést már nem tudja a 

költségvetésbe beépíteni. 

 

173/2011 (V.31.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete – figyelembe véve a 

Közbeszerzési Bizottság döntését – a „Szállítási szerződés keretében IKT eszközök 

szállítása” tárgyú közbeszerzési ajánlattételi felhívást elfogadja. 

 

174/2011 (V.31.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete megbízza a Közbeszerzési 

Bizottságot, hogy  az Szállítási szerződés keretében IKT eszközök szállítása tárgyú 

közbeszerzési ajánlattételi felhívást küldje meg az alábbi vállalkozásoknak: 

- Digistar Kft 7623 Pécs, Szabadság u. 11. 

- Konkoord Kft 9023 Győr, Fehérvári út 17/b. 

- Mhm Computer Hungaria Kft. 1062 Budapest, Aradi u. 48. 

 

felelős: Gácsér Béla közbesz. biz. elnöke 

határidő: azonnal  

 

175/2011 (V.31.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul a BGA-11-HA-01 

„Tanulmányi kirándulások magyarlakta területekre” című – a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt 

Apáczai Programigazgatósága által kiírt – pályázat a Schéner Mihály Nevelési és Oktatási 

Központ által történő benyújtásához.  

Meghatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat mellékletét képező nyilatkozatot a fenntartó 

nevében aláírja. 

 

felelős: Ruck Márton polgármester 

határidő: azonnal  

 



176/2011 (V.31.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a 

Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ 3. terme, technika terme, a Sportcsarnok, és a 

Művelődési Ház és Könyvtár földgázellátására kérjen be ajánlatokat, és a legjobb ajánlatot 

tevővel a szolgáltatási szerződést kösse meg.  

 

felelős: Ruck Márton polgármester 

határidő: azonnal  

 

177/2011 (V.31.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a kistérségben a hatékonyabb 

nemzetközi együttműködési források kiaknázása érdekében kezdeményezi határon átnyúló 

együttműködés kialakítását elsőként romániai partnerek (önkormányzatok, civil szervezetek) 

bevonásával.  

Felhatalmazza Ruck Márton polgármestert, hogy az Európai Területi Együttműködési 

Csoportosulás (EGTC) létrehozásához tegye meg a szükséges intézkedéseket (potenciális 

partnerek keresése, egyeztetések lebonyolítása, stb.). 

Felhatalmazza továbbá a szükséges források megteremtéséhez további partnerek bevonására.  

 

felelős: Ruck Márton polgármester 

határidő: azonnal  

 

178/2011 (V.31.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Medgyesegyházi Hírlap nettó 

hirdetési díjait 2011. június 1-jétől az alábbiakban határozza meg:  

1/8 oldal:  2.000,-Ft 

1/4 oldal:  4.000,-Ft 

1/2 oldal:  8.000,-Ft 

1/1 oldal:       16.000,-Ft 

 

felelős: Ruck Márton polgármester 

határidő: azonnal  

 

180/2011 (V.31.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a lakásfenntartási 

támogatás megállapítását – figyelembe véve a Szociális és Oktatási Bizottság 

javaslatát – az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.  

 

Alakszerű határozatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 



Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 

 

 

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

181/2011 (V.31.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatás megállapítását – figyelembe véve a Szociális és Oktatási 

Bizottság javaslatát – az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.  

 

Alakszerű határozatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 

 

 

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

182/2011 (V.31.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a felnőtt átmeneti segély 

megállapítását – figyelembe véve a Szociális és Oktatási Bizottság javaslatát – az 

előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.  

 

Alakszerű határozatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 

 

 

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

183/2011 (VI.14.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete által, a KEOP 4.2.0/A számú, a 

Medgyesegyházi Idősek Otthona 30,6 m
2
 +/-1m

2
 síkkolekktoros rendszerrel történő ellátása 

tárgyában lefolytatott egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlati felhívására beérkezett ajánlatok 

közül, a Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján, a legelőnyösebb ajánlat, a Vifa 2007 Kft.  

(5700 Gyula béke sgt. 11. II.7.) ajánlata. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést 

kösse meg, az ajánlati felhívásban rögzített feltételek szerint. 

 

 

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

184/2011 (VI.14.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete által, a KEOP 4.2.0/A számú, a 

Medgyesegyházi Napközi Konyha 40,8 m
2
 +/-1m

2
 síkkolekktoros rendszerrel történő ellátása 

tárgyában lefolytatott egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlati felhívására beérkezett ajánlatok 

közül, a Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján, a legelőnyösebb ajánlat, a Vifa 2007 Kft.  



(5700 Gyula béke sgt. 11. II.7.) ajánlata. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést 

kösse meg, az ajánlati felhívásban rögzített feltételek szerint. 

 

 

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

185/2011 (VI.14.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete által, a KEOP 4.2.0/A számú, a 

Medgyesegyházi Schéner  Mihály Nevelési és Oktatási Központ Óvoda és Bölcsőde  25,5  m
2
 

+/-1m
2
 síkkolekktoros rendszerrel történő ellátása tárgyában lefolytatott egyszerű 

közbeszerzési eljárás ajánlati felhívására beérkezett ajánlatok közül, a Közbeszerzési 

Bizottság javaslata alapján, a legelőnyösebb ajánlat, a Vifa 2007 Kft.  (5700 Gyula béke sgt. 

11. II.7.) ajánlata. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést 

kösse meg, az ajánlati felhívásban rögzített feltételek szerint. 

 

 

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

186/2011 (VI.14.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete által, a KEOP 4.2.0/A számú, a 

Medgyesegyházi Városi Uszoda 76,5  m
2
 +/-1m

2
 síkkolekktoros rendszerrel történő ellátása 

tárgyában lefolytatott egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlati felhívására beérkezett ajánlatok 

közül, a Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján, a legelőnyösebb ajánlat, a Vifa 2007 Kft.  

(5700 Gyula béke sgt. 11. II.7.) ajánlata. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést 

kösse meg, az ajánlati felhívásban rögzített feltételek szerint. 

 

 

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

187/2011 (VI.14.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a fennálló 30.000.000,-Ft összegű 

folyószámla-hitelkeret 20.000.000,-Ft összeggel történő megemeléséről dönt.  

Az új hitelkeret összege: 50.000.000,-Ft 

A hitelkeret végső lejárata: 2012. május 15. 

a folyószámla-hitelkeret fedezete az önkormányzat éves költségvetése. 

A képviselő-testület vállalja a hitel és járulékainak megfizetését. 

az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti szerződés aláírására 

a polgármester és a jegyző kap felhatalmazást.  

 

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 Gácsér Béla jegyző 

 

188/2011 (VI.14.) Kt. határozat:  



Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete 38.914.230,-ft összegű éven 

belüli, támogatást megelőlegező hitel felvétele mellett dönt. 

A hitel futamideje: 1 év 

A hitel fedezetei az önkormányzat mindenkori éves költségvetése, és az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alapból, Medgyesegyháza központjának felújítására elnyert 

38.914.230,-ft összegű támogatás OTP Bank Nyrt-re történő engedményezése.  

 

Az önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel és járulékainak megfizetését. 

az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti szerződés aláírására 

a polgármester és a jegyző kap felhatalmazást.  

 

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 Gácsér Béla jegyző 

 

189/2011 (VI.14.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete Medgyesegyháza Város 

településszerkezeti tervének települési gyűjtőutak munkarészének módosítását a Baross és 

Szabadság utcák gyűjtőúttá történő átminősítésével az Optimunka Bt. által OM-10-02 számon 

elkészített módosítási terveknek megfelelően jóváhagyja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

felelős: Ruck Márton polgármester 

határidő: azonnal  

 

190/2011 (VI.14.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

Művelődési Ház és Könyvtár a Nemzeti Kulturális Alap Márai-programjában részt vegyen, a 

szükségesnek ítélt könyveket megrendelje.  

 

felelős: Farkas Gyula intézményvezető 

határidő: azonnal 

 

191/2011 (VI.23.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete által a Szállítási szerződés 

keretében IKT eszközök szállítása tárgyában lefolytatott egyszerű közbeszerzési eljárás 

ajánlati felhívására beérkezet ajánlatok közül, - a Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján – 

a legelőnyösebb ajánlat az Mhm Computer Hungaria Kft. (1062 Budapest, Aradi u. 48.) 

ajánlata. 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést 

kösse meg az ajánlati felhívásban rögzített feltételek szerint.  

 

felelős: Ruck Márton polgármester 

határidő: azonnal 

 

192/2011 (VI.23.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a KEOP-6.1.0/A/09-11 „A 

fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok 

(szemléletformálás, informálás, képzés)” című pályázat A komponens benyújtása mellett 



döntött. 

 

A pályázni kívánt támogatás összege (95%): 4.989.400,-Ft. A pályázathoz szükséges önerő 

(5%) összegét, 262.600,-Ft-ot az önkormányzat a 2011. évi tartalék terhére biztosítja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.  

 

 

felelős: Ruck Márton polgármester 

határidő: azonnal 

 

193/2011 (VI.28.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

tájékoztatóját a  közutak állapotáról és forgalombiztonságáról, valamint a tervezett 

felújításokról tudomásul veszi.  

 

194/2011 (VI.28.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Medgyesegyházi Vízmű 

Nonprofit Kft. tájékoztatóját a közterületek állapotáról elfogadja.  

 

195/2011 (VI.28.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 

következő testületi ülésre készítsen előterjesztést egy települési komposztálótelep lehetséges 

helyeiről. 

 

határidő: értelemszerű 

felelős: Gácsér Béla jegyző 

 

196/2011 (VI.28.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Schéner Mihály Nevelési és 

Oktatási Központ Általános Iskolája 2010/2011-es tanévről szóló szakmai beszámolóját 

elfogadja. 

 

197/2011 (VI.28.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Schéner Mihály Nevelési és 

Oktatási Központ Óvodája és Bölcsődéje 2010/2011-es tanévről szóló szakmai beszámolóját 

elfogadja. 

 

198/2011 (VI.28.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Schéner Mihály Nevelési és 

Oktatási Központ szakmai beszámolóit a következő évtől augusztus hónapban tűzi napirendre. 

Felkéri a jegyzőt, hogy a képviselő-testület munkatervét ez alapján készítse el.  

 

határidő: értelemszerű 

felelős: Gácsér Béla jegyző 

 

199/2011 (VI.28.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete az intézmények átszervezésnek 

ütemtervét elfogadja azzal, hogy a 2011. november 30-i első határidőtől a többi határidő a 

jogszabályi változások függvényében lehetőség szerint egy hónappal korábbira kerüljön 

módosításra.  

 

határidő: értelemszerű 

felelős: Gácsér Béla jegyző 



 

200/2011 (VI.28.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy Karsai Mihály 

levelét a megfelelő jogszabályi hivatkozásokkal válaszolja meg.  

 

határidő: azonnal 

felelős: Gácsér Béla jegyző 

 

201/2011 (VI.28.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a „Helyi- és átmenő forgalom 

közlekedési hálózatának korszerűsítése – Medgyesegyháza-Dél” című uniós projektje 

(DAOP-3.3.1/D-2010-0007) nyilvánossági feladatainak ellátására vonatkozó ajánlatok közül 

a Prominart Kommunikácó Kft. (1034 Budapest San Marco u. 12-18) ajánlatát ítéli a 

legkedvezőbbnek.  

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlatban szereplő feladatok ellátására a szerződést 

megkösse. 

 

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

202/2011 (VI.28.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a Kossuth tér 24. szám alatti üzlethelyiség bérleti szerződését Holecz Jánosné 

(Medgyesegyháza Hunyadi u. 13.) bérlővel az ingatlan tulajdonjogának földhivatali 

átvezetését követően az eredeti szerződés feltételeivel kösse meg.  

 

 

határidő: értelemszerű 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

204/2011 (VI.28.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a lakásfenntartási 

támogatás megállapítását – figyelembe véve a Szociális és Oktatási Bizottság 

javaslatát – az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.  

 

Alakszerű határozatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 

 

 

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

206/2011 (VI.28.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a felnőtt átmeneti segély 

megállapítását – figyelembe véve a Szociális és Oktatási Bizottság javaslatát – az 

előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.  

 

Alakszerű határozatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 

 



 

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

208/2011 (VI.28.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  a várástéren található bontott 

beton, vasbeton aprítására a Fehér és Fehér Kft. (5900 Orosháza, Szőlő krt. 9.) 1.900,-Ft + 

25% ÁFA /m3 ajánlatát elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a munkák 

megrendelésére. 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

209/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a kintlévőségek alakulásáról 

szóló beszámolót elfogadja. 

 

210/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi 

gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

Az Önkormányzat és költségvetési szervei adatait a  7/2011.(III.8.)  számú önkormányzati 

költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza.  

 

 

 

 

Az önkormányzat és költségvetési szervei  

2011. év költségvetési előirányzatainak első féléves alakulása  

 

 

2.  A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. év költségvetési 

előirányzatának első féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: 

 

 

Bevételeink és kiadásaink fő alakulásai: Ezer Ft-ban 

Megnevezés 

 

Eredeti Módosított Tényleges % 

Pénzkészlet 2011. január 1-én.   19 622  

A költségvetés bevételeinek fő összege 1 023 510 1 081 894 421 007 39% 

A költségvetés kiadásainak fő összege 1 023 510 1 081 894 374 998 35% 

Függő, átfutó, pénzforgalom nélküli 

bevétel 

  - 9660  

Pénzkészlet egyenlege 2011. június 30-án   55 971  

 

 

 

 

Költségvetési bevételek 



 

3. Az önkormányzat (összevont) 2011. év első félévi teljesített - továbbá eredeti, módosított 

előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél 

szerinti részletezését az 1-2.melléklet tartalmazza. (A táblázatban feltüntetésre kerül a teljesítés 

alakulása is.) 

 

 

4. Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2011. év első félévében teljesített, továbbá eredeti, 

módosított előirányzat szerinti költségvetési kiadásait - intézményi bontásban és szakfeladatonkénti 

részletezés szerint – a 3. melléklet tartalmazza. 

 

A költségvetési kiadások 

 

Működési kiadások 

 

5. Az önkormányzat 2011. év első félévben teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat 

szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja 

jóvá: 

eFt 

Megnevezés Eredeti  

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

2011. féléves 

teljesítés 

Teljesítés 

alakulása % 

Működési kiadások  675 150 719 322 370 438 50% 

Ebből:     

- személyi jellegű kiadások 274 801 291 128 158 046 54% 

- munkaadókat terh.járulékok 75 320 79 662 39 463 50% 

- dologi jellegű kiadások 212 161 232 429 124 217 53% 

- ellátottak pénzbeli juttatásai 96 635 99 870 42 144 42% 

- speciális célú támogatások 16 233 16 233 6 568 40% 

 

6. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek 2011. év első 

félévében teljesített - továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait 

kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

Felhalmozási kiadások 

 

7. Az önkormányzat felhalmozási (beleértve a felújításokat is) kiadásait a képviselő-testület az 

alábbiak szerint határozza meg. 

eFt 

Megnevezés Eredeti  

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

2011 féléves 

teljesítés 

Teljesítés 

alakulása % 

A felújítási és felhalmozási 

kiadások 

339 756 339 956 3 360 1 % 

Ebből:     

- beruházások 337 371 337 571 1 140  

- felújítások 1 600 1 600 1 500 94% 

- egyéb felhalmozási célú 

kiadások, támogatások 

785 785 720 92% 

 

8. Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek 2011. év első félévben teljesített - 

továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti - felújítási és felhalmozási kiadásait a 7-8. 

melléklet tartalmazza. 

 

9. Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) felújítási előirányzatainak 2011. év 

első féléves teljesítését célonként az 7-8. melléklet rögzíti. 



 

10. Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) 2011. év első félévi teljesített 

felhalmozási kiadásait feladatonként a 8. melléklet tartalmazza. 

 

Költségvetési tartalék alakulása 

 

11. Az önkormányzat képviselő-testülete a tartalék  felhasználást az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

Megnevezés Eredeti  

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

2011. féléves 

teljesítés 

(tartalék 

felhasználás) 

Teljesítés 

alakulása % 

Tartalék 6 204 20 216 0  

Ebből:     

- általános tartalék     

- működési céltartalék 6 204 20 216 0  

 

 

Hiteltörlesztések alakulása 

 

12. Az önkormányzat képviselő testülete a 2011. év első félévi  teljesített hiteltörlesztéseket az 

alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

Megnevezés Eredeti  

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

2011. féléves 

teljesítés  

Teljesítés 

alakulása % 

Hiteltörlesztés 2 400 2 400 1 200 50% 

Ebből:     

Munkabér hitel törlesztés     

Felhalmozási hitel törlesztés 2 400 2 400 1 200 50% 

 

 

 

A 2011. I .félévi   beszámolóhoz  kapcsolódó mellékletek csatolva. 

 

 

Határidő:  azonnal 

 

Felelős:   Ruck Márton 

                Polgármester 

 

211/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi utak és járdák, 

önkormányzati ingatlanok állapotáról szóló beszámolót elfogadja. A helyi utak állapotára 

tekintettel megbízza a polgármestert, hogy kérjen árajánlatotokat a kátyúzási munkákra. A 

jövőben az utak állapotának megőrzésére a mindenkori költségvetésben keretet kell 

biztosítani.  

 

 

 határidő: következő testületi ülés 

 felelős: Ruck Márton polgármester 

 

212/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Schéner Mihály Nevelési és 

Oktatási Központ alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el: 



 

 

 ALAPÍTÓ HATÁROZAT 

1. Az intézmény neve:  

Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ 

 

2. Az intézmény székhelye: 

 5666 Medgyesegyháza, Luther u. 7. 

 

3.  Intézménytípusok megnevezése: 

bölcsőde,             

óvoda,                 

általános iskola   

  

4.  Az intézmény önálló egységei, tagintézményei: 
Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ Általános Iskolája (1-8. évfolyamos) 

5666 Medgyesegyháza, Luther u. 7.sz 

Telephelye:   Általános Iskola Medgyesegyháza, Jókai u. 3. 

  

 Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ Óvodája 

5666 Medgyesegyháza, Hősök u. 2.  

Telephelyei:  

5752 Medgyesegyháza-Bánkút, Kossuth. u. 10. 

5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 12.  

5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u.41. 

 

5. Az intézmény tagozatai:  
 Általános iskola általános tantervű tagozata 

 Általános iskolai oktatás sajátos nevelési igényű tanulók számára (integrált) 

 Óvodai nevelés nem sajátos nevelési igényű gyermekek számára 

 Óvodai nevelés sajátos nevelési igényű gyermekek számára (integrált) 

            Bölcsődei ellátás 

 

6. Az alapító és irányító szerv megnevezése:  
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.sz. 

 

7. Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve:  

Medgyesegyháza-Pusztaottlaka-Medgyesbodzás Alapfokú Közoktatási Intézményfenntartó 

Társulás 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.sz. 

 

8.  Fenntartói és felügyeleti jogot gyakorló szerve: 

Medgyesegyháza Városi  Önkormányzat Képviselő-testülete  

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. sz. 

 

9.  Intézmény törzsszáma:   633732 

 

10. Az intézmény működési területe, működési köre: 

 Medgyesegyháza, Pusztaottlaka, Medgyesbodzás közigazgatási területe 

 

11. Felvételi körzete: 

 Általános iskolai nevelés és oktatás 1-8. évfolyam: 

Medgyesegyháza, Pusztaottlaka és Medgyesbodzás közigazgatási területén a medgyesegyházi 

intézményegység és telephelye. 

  



Óvodai nevelés: 

Medgyesegyháza közigazgatási területén a medgyesegyházi intézményegység és telephelyei, 

 Pusztaottlaka közigazgatási területén a pusztaottlakai telephely, 

 Medgyesbodzás közigazgatási területén a medgyesbodzási telephely. 

 

Bölcsődei ellátás: 
Bölcsődei ellátási területe Medgyesegyháza közigazgatási területe 

 

12. Az intézmény jogállása:   

 Önálló jogi személyként működő önkormányzati költségvetési szerv 

 

13.  Gazdálkodási jogköre:  

           - önállóan működő költségvetési szerv       

- pénzügyi-gazdasági feladatait  Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatala látja el. 

            

14. Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 

 TEÁOR 852010 Alapfokú oktatás 

 

15.  Az intézmény adószáma: 16654907-1-04 

 

16. Az intézmény tevékenységei, szakfeladat számai: 

 

Alaptevékenységek: 

 

889101   Bölcsődei ellátás    

 

851011          Óvodai nevelés, ellátás       

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése: 

A többi gyermekkel együtt nevelhető gyermek aki:  

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd; 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd. 

A többi gyermekkel együtt nevelhető enyhe fokú értelmi fogyatékos, testi fogyatékos, 

beszédfogyatékos  gyermekek integrált nevelése. 

 

852012 Sajátos nevelésű igényű tanulók nappali rendszerű iskolai nevelése, oktatása 1-4 

évfolyamon: 

A többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható  tanuló aki:  

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd; 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd. 

A többi tanulóval együtt nevelhető enyhe fokú értelmi fogyatékos, testi fogyatékos, beszédfogyatékos 

 tanuló integrált nevelése. 

 

852022  Sajátos nevelésű igényű tanulók nappali rendszerű iskolai nevelése, oktatása 5-8 

évfolyamon: 

 

A többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható  tanuló aki:  

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd; 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd. 

A többi tanulóval együtt nevelhető enyhe fokú értelmi fogyatékos, testi fogyatékos, beszédfogyatékos 

 tanuló integrált nevelése. 

 

852013    Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 

oktatása 1-4 évfolyamon 

852021   Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon 



 

852023   Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 

oktatása 5-8. évfolyamon 

 

855911  Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

855912  Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 

855913  Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése  

855914  Általános iskolai tanulószobai nevelés 

855915  Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

855916  Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

562912  Óvodai intézményi étkeztetés 

562913  Iskolai intézményi étkeztetés 

 

856099  Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

931204  Iskolai,diáksport-tevékenység és támogatása 

682002  Nem lakóingatlan bérbeadása 

811000  Építményüzemeltetés 

 

 

 

17. Az intézmény évfolyamai: 

 

18.1. Általános tantervű tagozat 

  1-8. évfolyammal működő általános iskola 

18.2. Sajátos nevelési igényű tanulók részére 

1-8. évfolyammal működő általános iskola 

18.3. Óvodai nevelés sajátos és nem sajátos nevelési igényű gyermekek részére 

3-8 éves korú gyermekek ( kis,- középső-, nagycsoport tiszta és vegyes életkorú 

csoportokban)  

18.4. Bölcsődei ellátás   

 

  

18. Intézmény befogadóképessége: 

18.1. Általános iskolai nevelés, oktatás 

 medgyesegyházi intézményegység 436 fő 

   

18.2. Óvodai nevelés  

    medgyesegyházi intézményegység 145 fő 

  medgyesbodzási telephely                 35 fő 

  pusztaottlakai telephely                    25 fő 

 

           18.3. Bölcsődei ellátás 

                      medgyesegyházi intézményegység    12 fő 

 

19. Vállalkozási tevékenysége: 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. 

 

20. Az intézmény feladatellátásához biztosított vagyon megnevezése: 

 

20.1  Ingatlanok: 

Medgyesegyháza Városi  Önkormányzat tulajdonában lévő, az önkormányzat törzsvagyoni 

körébe sorolt Medgyesegyháza belterület   Luther u.5- 7.sz,  Hősök u. 2., Medgyesegyháza-

Bánkút, Kossuth. u. 10.; 

Medgyesbodzás Községi Önkormányzat tulajdonában lévő, az önkormányzat törzsvagyoni 

körébe sorolt Medgyesbodzás belterület  Széchenyi u.41.  



Pusztaottlaka Községi Önkormányzat tulajdonában lévő, az önkormányzat törzsvagyoni 

körébe sorolt Pusztaottlaka belterület, Felszabadulás u. 12.sz. 

 

20.2. Ingóságok:  
A mindenkori vagyonrendeletben, intézményi leltárban, a mindenkori leltár szerinti 

értékben meghatározott ingóságok. 

 

20.3. Pénzeszközök:  

  Az intézményi költségvetésében szereplő támogatás. 

 

21. Vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jog 

Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti rendelkezés jogára a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

rendelet az irányadó. 

 

22. Az intézményvezető kinevezésének rendje: 

Az intézmény vezetője határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyba történő 

kinevezése Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kizárólagos 

kinevezési jogkörébe tartozik.  

Az intézmény vezetője magasabb vezetői beosztással történő öt év időtartamra szóló 

megbízatása nyilvános pályázat útján – a társult önkormányzatok polgármesterei 

véleményének kikérése mellett - Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testületének át nem ruházható hatáskörébe tartozik. Az intézményvezető felett az egyéb 

munkáltatói jogokat a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat polgármestere gyakorolja.  

Az intézményegységek vezetőit az intézményvezető nevezi ki az igazgatótanács 

egyetértésével.  

A pályáztatás és foglakoztatás tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 138/1992.(X.8.) Korm. 

rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási 

intézményekben előírásai az irányadóak. 

 

23. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 

            A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.törvény alapján.  

 

 

24.  Az alapító okirat hatályossága: 

Az alapító okirat 2011. szeptember 1-én lép hatályba. 

Ezzel egyidejűleg a 140/2007. (VII.25.) Kt. határozattal elfogadott alapító okirat és annak 

módosításai hatályukat vesztik. 

 

 

Felelős:   Gácsér Béla jegyző 

  Határidő:  azonnal 

 

213/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Alapító határozat 

 

1. Az intézmény neve: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesteri       Hivatala

      

2. Az intézmény székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. 

3. Alapító és Irányító neve, címe: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete.      

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.  



      Alapítás kelte: 1990. október 1. 

4. Az intézmény önkormányzati költségvetési szerv, jogi személy. 

6. Az intézmény működési időtartama: határozatlan idő. 

7. Az intézmény illetékességi és működési köre: Medgyesegyháza közigazgatási területe. 

8. Azonosító adatok: 

- Felügyeleti szerv: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. 

- Fejezet száma: 04 

- Ágazati azonosító: (szakágazat)  841105 

-     Bankszámlaszáma: 

11733137-15344083-00000000                 Költségvetési elszámolási számla 

            -     Költségvetési számlához tartozó alszámlái: 

11733137-15344083-04400000                   Idegen bevételek alszámla 

11733137-15344083 10080003                   Környezetvédelmi alap alszámla 

11733137-15344083-00930000                   Társ.össz.megv.közműfejl.lebony. 

11733137-15344083-03610000                   Bírság számla 

11733137-15344083-03780000                   Késedelmi pótlék számla 

11733137-15344083-05670000                   Szlovák Nemzetiségi Önkorm. 

11733137-15344083-05740000                   Román Kisebbségi Önkor. 

11733137-15344083-08590000                   Adóbeszedési számla 

11733137-15344083-08660000                   Termőföld bérbeadásából sz.j.adó      11733137-

15344083-09070000                    Háziorvosi szolgálat számla 

11733137-15344083-03540000                    Iparűzési adó 

11733137-15344083-10030008                  „Játékvilág –Játéktér AVOP                      

11733137-15344083-06530000                     Letéti számla 

11733137-15344083-00930000                     Közműfejlesztési számla 

11733137-15344083-08970000                     Gépjárműadó számla 

11733137-15344083-08800000                     Idegen bevételek elsz.számla 

11733137-15344083-04020000                Területfejlesztési alszámla 

11733137-15344083-02130000             Ált.Iskola és Óv.ROP 231-200 

11733137-15344083-39920001             Városi Önk.Ált.Iskola(HEFOP) 

11733137-15344083-39770002             Városi Önk.Művelődési Ház-HEFOP 

11733137-15344083-80010007             Városi Önk.Művelődési H. ( 1%) 

11733137-15344083-10010000             Szélessávú Informaikai Beruházás 

11733137-15344083-10020009             Vízbázisvédelem előkészítése 

11733137-15344083-05120000             Állami hozzájárulások pénzforgalmi számla 

11733137-15344083-10120006            TÁMOP pály.-Híd a munka világába- 

11733137-15344083-10110007            Medgyesegyháza közlekedés korszerűsítése 

11733137-15344083-03470000            Eljárási számla 

11733137-15344083-03920000            Medgyesegyháza talajterhelési díj 

11733137-15344083-10130005            Czene Károly támogatása alszla  

11733137-15344083-10200005           TIOP IKT.eszk.beszerzés  

11733137-15344083-10190009           TÁMOP „Kultúrával a közösségekért”                   

11733137-15344083-10230002           „Helyi- és átmenő forgalom  közlekedési 

                                                               hál.korszerűsítése DAOP-3.1.1./D-2010-0007 

- Költségvetési intézmény törzsszáma: 344081 

- Statisztikai számjele: 15344083 8411 321 04 

- Általános forgalmi adó alanyisága: adóalany 

adóazonosító szám: 15344083-2-04 

- Számlavezető pénzintézet megnevezése és címe: 

-  Országos Takarékpénztár Rt. Medgyesegyháza 

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 21/A 

 

   

9. Szervezeti felépítés: 



- Polgármester 

- Alpolgármester (társadalmi megbízatású) 

- Jegyző 

- Aljegyző 

- Igazgatási csoport 

- Pénzügyi csoport 

 

 

10. Tevékenységi kör: 

Tevékenységi körébe tartozik a településen felmerülő, a helyi önkormányzatokról szóló 

többször módosított 1990. évi LXV. törvényben felsorolt kötelező és ezen kívül a Képviselő-

testület által meghatározott önként vállalt feladatok ellátása. 

Mindenekelőtt a közszolgáltatások ellátása – különösen a településüzemeltetéshez, a 

kommunális, a hatósági jellegű egyedi ügyekhez kapcsolódó valamennyi szolgáltatás, illetve 

az intézményrendszer koordinálása. 

Ellátja a helyi kisebbségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatokat. 

Ellátja a Medgyesegyháza-Újkígyós-Medgyesbodzás Szélessávú Informatikai Infrastruktúra 

Fejlesztése Beruházási Társulás számviteli, könyvviteli, gazdálkodási feladatait. 

11. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. 

 

12. Az Intézmény alaptevékenységei, szakfeladat számai : 

 

         412000    Lakó és nem lakóépületek építése 

         421100    Helyi utak fenntartása 

         522110    Közutak üzemeltetésével,fenntartásával kapcsolatos kiadások 

         682001    Lakóingatlanok bérbeadása,üzemeltetése 

         682002    Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése 

         811000    Építményüzemeltetés 

                     813000    Zöldterület kezelés 

         841112    Önkormányzati jogalkotás 

         841114    Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

         841115    Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

                     841116     Országos települési kisebbségi önkormányzati választásokhoz  

                          kapcsolódó tevékenység 

         841126     Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

         841127    Települési kisebbségi Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

         841401    Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával        

                                összefüggő szolgáltatás 

               841402    Közvilágítás 

               841403    Város és községgazdálkodás 

               841901    Önkormányzatok elszámolásai 

                     841902    Központi költségvetési befizetések 

                     841906    Finanszírozási műveletek 

                     841908    Fejezeti és általános tartalék 

               882111    Rendszeres szociális segély 

               882112    Időskorúak járadéka 

               882113    Lakásfenntartási támogatás 

               882114    Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 

               882115     Ápolási díj alanyi jogon 

               882116     Ápolási díj méltányossági alapon 

               882117     Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

               882118     Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

               882119     Óvodáztatási támogatás 

               882121     Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 

               882122     Átmeneti segély 



               882123     Temetési segély 

               882124     Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

               882125     Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 

               882129     Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 

               882202     Közgyógyellátás 

               882203     Köztemetés 

               889942     Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 

                     890301     Civil szervezetek működési támogatása 

               890302     Civil szervezetek program és egyéb támogatása 

               890441     Közcélú foglalkoztatás 

               890442     Közhasznú foglalkoztatás 

               890443     Közmunka 

               931903     Máshova nem sorolható egyéb sporttámogatás 

               932911     Fürdő és strandszolgáltatás 

               949900     Máshova nem sorolható közösségi,társadalmi tevékenység 

               960302     Köztemető fenntartás és működtetés               

               360000     Víztermelés,kezelés 

               370000     Szennyvíz gyűjtés,tisztítás 

               841133     Adó-, illeték kiszabás, beszedés, adóellenőrzés 

                  

10. Az intézmény vagyona: az intézményhez tartozó szakmai egységek működéséhez, 

tevékenységi körükhöz biztosított tárgyi eszközök, melyek az intézmény vagyonába nem 

tartoznak bele. 

 

11.  Az intézmény gazdálkodása: 

Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.  

Önálló munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik. 

Költségvetési előirányzat és a tevékenységi köre gyakorlása során képződött, és a 

képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési maradvány felhasználásáról önállóan 

jogosult dönteni. 

Az intézmény éves költségvetési előirányzatait a hatályos jogszabályok és a képviselő-

testület által biztosított kereten belül önállóan állítja össze. A Polgármesteri Hivatal ellátja 

az önállóan működő önkormányzati intézmények pénzügyi-gazdasági feladatait is. 

     A feladatellátás részletes szabályait az intézmények között kötött külön       megállapodás 

állapítja meg. 

 

Önállóan működő költségvetési  intézmények: 

 

- Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ, Medgyesegyháza, Luther   u. 5-7. 

- Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ,  Medgyesegyháza, 

Luther u. 1.  

- Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár, 

Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. 

- Medgyesegyháza–Újkígyós–Medgyesbodzás Szélessávú Informatikai Infrastuktúra 

Fejlesztése Beruházási Társulás Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.sz. 

 

12. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 

Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat alapján az Ötv. 36. § (1) bekezdés szerint 

a Képviselő-testület határozatlan időre nevezi ki. 

 

           13.  Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:  

                         A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII.törvény szerint. 

 

14. Az alapító okirat hatályossága: 

Az alapító okirat 2011. szeptember 1-én lép hatályba. 



Ezzel egyidejűleg a 210/2003. (X.28.) Kt. határozattal elfogadott alapító okirat és annak módosításai 

hatályukat vesztik. 

 

Felelős:   Gácsér Béla jegyző 

  Határidő:  azonnal 

 

214/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete Gondozási Központ alapító 

okiratát az alábbiak szerint fogadja el: 

                                                    ALAPÍTÓ  HATÁROZAT                                                       

1. Költségvetési szerv neve: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ  

    Költségvetési szerv székhelye: Medgyesegyháza, Luther u. 1. 

    Telephelyei: Medgyesegyháza, Kossuth tér 5. (Idősek Otthona) 

             Medgyesegyháza, Luther u. 9.  (Idősek Klubja) 

Ellátottak számára nyitva álló helyiség:Medgyesegyháza, Kossuth tér 13. (Támogató 

Szolgáltatás) 

2. Típus: integrált intézmény bentlakást nyújtó intézményi részleggel (Idősek Otthona) 

3. Gazdálkodási jogköre: Önállóan működő  költségvetési szerv. 

Pénzügyi-gazdasági feladatait Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatala látja el. 

4. Szakágazati besorolása: 873000 

5. Intézmény törzsszáma  : 633754 

6. Intézmény adószáma    : 16654921-1-04 
7. Illetékességi és működési köre: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás településeinek  

közigazgatási területe a társulási megállapodásban rögzített ellátások esetén [V.4-5.], 

egyebekben Medgyesegyháza közigazgatási területe. 

8. Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője gyakorolja a Gondozási Központ 

munkáltatói jogkörét.  

9. Felügyeleti és Irányító  szerv neve, címe: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Képviselő-testülete, 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. 

10. Alapító szerv neve, címe: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, 5666 

Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. 

11. A költségvetési szerv vezetőjét Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

nevezi ki - pályázat alapján -  5 éves határozott időre. 

12. Az  önállóan működő költségvetési szerv állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: 
a. 889921   Étkeztetés  

Ellátási terület: Medgyesegyháza és Almáskamarás közigazgatási területe. 

b. 889922   Házi segítségnyújtás  

c. 889924   Családsegítés  

d. 889923   Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás : 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának 2006. 

szeptember 15-én hatályba lépett megállapodása szerint, Medgyesegyháza szakmai központként a 

Dél-Békési Kistérség valamennyi településére, így Almáskamarás, Battonya, Dombegyháza, 

Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, 

Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, 

Nagykamarás, Pusztaottlaka, Végegyháza településekre kiterjedően biztosítja. 

e. 889925  Támogató Szolgáltatás: 

A Támogató Szolgáltatás a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának 2006. szeptember 15-én 

hatályba lépett megállapodása szerint, Medgyesegyháza központtal Almáskamarás, Dombiratos, 

Kaszaper, Kevermes, Magyarbánhegyes, Medgyesbodzás, Nagybánhegyes, Nagykamarás, 

Pusztaottlaka településekkel a Ttv.  szerinti  társulásban működik. 

f. 881011  Nappali ellátás  



Ellátási terület : Medgyesegyháza és Almáskamarás közigazgatás területe 

g. 873011 A személyes gondoskodás keretébe tartozó ápolást , gondozást nyújtó 

szakosított ellátást biztosít.  

Ellátási területe: Békés megye közigazgatási területe 

h. 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás  

Feladatellátás helye: Medgyesegyháza, Luther u. 1. 

13. Egészségügyi alapellátás keretében az alábbi feladatot látja el :  

a) 869041  védőnői szolgálat 

b) 869042  iskola egészségügyi szolgálat 

c) 869031  labor 

d) 862101  háziorvosi  szolgálat 

e) 862301  fogorvosi szolgálat 

f) 862102  ügyelet 

 

14. 682002   Nem lakóingatlan bérbeadása 

15. 811000   Építményüzemeltetés 

16. Vállalkozási tevékenysége: 
Az önállóan működő  költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

17. A 2001. április 1. napjától önállóan működő költségvetési szerv alapításának időpontja:  1998. 

január 1.  
       

18. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:  

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény alapján.   

 

19.  Az alapító okirat hatályossága: 

Az alapító okirat 2011. szeptember 1-én lép hatályba. 

Ezzel egyidejűleg a 245/2007. (XII.18.) Kt. határozattal elfogadott alapító okirat és annak 

módosításai hatályukat vesztik. 

 

Felelős:   Gácsér Béla jegyző 

  Határidő:  azonnal 

 

215/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el: 

ALAPÍTÓ  HATÁROZAT 

 

1.) Az intézmény neve:  Medgyesegyháza Városi  Önkormányzat Művelődési Ház és 

Könyvtár 

2.)  Az intézmény törzsszáma:      633743 

 

3.)  Intézmény szakágazati besorolása:     932900   

 

4.)  Intézmény adószáma :                         16654914-1-04 

 

5.)  Székhelye:     5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. 

 

6.)  Telephelye:    5752 Medgyesegyháza-Bánkút, Petőfi u.42-44. 

 

7.)  Működési területe:   Medgyesegyháza közigazgatási területe 

 

8.)  Alapító és Irányító szerv neve,címe:  Medgyesegyháza Városi Önkormányzat  

       Képviselő-testülete. 



5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.   

       Alapítás kelte      :                                   1992.január 1. 

       Alapító rendelet száma:                           19/1991.(X.14.) 

   

9.)  Felügyeleti szerve:   Medgyesegyháza Városi Önkormányzat  

      Képviselő-testülete. 

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. 

10.)   Jogállása:    Önálló jogi személy, költségvetési szerv 

 

11.)  Költségvetési gazdálkodási jogköre: Önállóan működő költségvetési szerv 

Pénzügyi-gazdasági feladatait Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

látja el  

 

12.) Vagyona:    Ingatlan felett használati joggal rendelkezik 

      1992. január 1-i 

       bruttó értéke:  5.559,- eFt 

       nettó értéke:  3.226,- eFt 

13.)  Alaptevékenysége, szakfeladata: 

910502        Művelődési Házak tevékenysége Medgyesegyháza közművelődésének, közművelődési 

közösségei tevékenységének koordinálása. 

Ismeretterjesztő, kulturális, szakköri tevékenység irányítása, összefogása.  

Népművészeti hagyományok ápolása, 

855933 Iskolán kívüli oktatás. 

910123 Könyvtári tevékenység: 

- A fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban 

meghatározott fő céljait nyilatkozatban közzé teszi 

- Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja 

- Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól 

- Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését 

- Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében 

- Gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja 

- Közhasznú információs szolgáltatást nyújt 

- Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt 

- Szabadpolcos állományrésszel rendelkezik 

 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
      -     fizetődíjas rendezvények, tanfolyamok szervezése, lebonyolítása, 

      -      reklámtevékenység, 

      -      fénymásolás, szövegszerkesztés, nyomtatás, Internet-használat, 

      -      szórakoztató rendezvények szervezése, lebonyolítása, 

      -      tourinform iroda működtetése. 

 

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása , üzemeltetése 

811000 Építményüzemeltetés 

 

14.)  Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony: 

        A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.törvény alapján. 

 

15.) Az önállóan működő költségvetési szerv vezetőjét Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Képviselő-testülete  nevezi ki - pályázat alapján - 5 éves határozott időre. 

 

16.) A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. 

 

 17.) Az alapító okirat hatályossága: 

Az alapító okirat 2011. szeptember 1-én lép hatályba. 

Ezzel egyidejűleg a 291/2005. (X.25.) Kt. határozattal elfogadott alapító okirat és annak 



módosításai hatályukat vesztik. 

 

 

Felelős:   Gácsér Béla jegyző 

  Határidő:  azonnal 

 

216/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete szabályzatát az európai uniós 

pályázati források felhasználásának eljárási rendjéről az alábbi módosításokkal fogadja el: 

- A szabályzat első pontja, harmadik bekezdés első  mondata az alábbira módosul: 

„A polgármesteri hivatal, illetve az intézmények saját költségvetési előirányzatuk 

terhére a képviselő-testület előzetes hozzájárulásával önállóan pályázhatnak.” 

- A szabályzat 5. pontja, második bekezdése első mondata az alábbira módosul: „A 

képviselő-testület felhatalmazza az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező 

vezetőt, aki írásban megbízza a pályázat elkészítéséért felelős személyt, aki a 

későbbiekben a pályázattól függően esetlegesen ellátja a projektmenedzseri 

feladatokat is.” 

- A szabályzat 8. pontja az alábbira módosul: „ A pályázatok elbírálásáról a 

projektmenedzsernek a döntésről szóló írásos értesítés másolatának 

megküldésével haladéktalanul értesítenie kell a képviselő-testületet, illetve az 

önkormányzati koordinátort, egyben biztosítani kell a lebonyolításhoz szükséges 

intézkedések megtételét.  

 

 

 

határidő: értelemszerű 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

217/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a pusztaottlakai óvodai csoport 

megszüntetéséről szóló 163/2011.(v:31.) Kt. határozatát visszavonja. 

 

határidő: azonnal 

felelős: Gácsér Béla jegyző 

 

218/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Medgyesegyháza-

Pusztaottlaka-Medgyesbodzás Alapfokú Közoktatási Intézményfenntartó Társulás  

Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ Óvodájának pusztaottlakai telephelyén 

(5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 12. ) lévő 1 fő óvodapedagógusi és 1 fő dajkai 

álláshelyet 2011. szeptember 30. napjával megszünteti. 

Az álláshelyek megszüntetésének indoka, hogy az óvodai ellátásban részesülő gyermekek 

hiányában a feladatellátás is megszűnt. 

 Az álláshelyeken foglalkoztatottak jogviszonyát a Kjt. 30.§ (1) b) pontja alapján – 

figyelemmel a törvény rendelkezéseire – a legkorábbi időpontban meg kell szüntetni. 

A képviselő-testület fenntartói körén belül – költségvetési szerveinél és az önkormányzat 

hivatalánál, a társulás intézményeinél  – a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag 

megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, a létszámcsökkentéssel érintett 

álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása 

nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség,  

 

A képviselő-testület az intézményei létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető 



létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében döntött a 

felmentéssel együtt járó létszámcsökkentésről.  

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

219/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a belső ellenőrzési jelentést 

tudomásul veszi. 

 

220/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete egy komposztálótelep kialakítására 

a szennyvíztisztító telep melletti területet tartja megfelelőnek. Megvalósítására keresni kell a 

pályázati lehetőségeket. 

 

határidő: folyamatos 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

221/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Gondozási Központ 

Gyermekjóléti Szolgálata által szervezett nyári szabadidős programok finanszírozására 

41.005,-Ft-ot biztosít a 2011. évi költségvetési tartalék terhére. 

 

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

222/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat 

Alapítvány kérelmét – anyagi lehetőségeit figyelembe véve – nem tudja támogatni.  

 

223/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete az Egyensúly AE Egyesület 

Békéscsabai Kistérségi Szociális Kikötő Szolgálata számára szenvedélybetegek és pszichiátriai 

betegek közösségi ellátására a Gondozási Központ épületében (Luther u. 1.) térítésmentesen 

helyiséget biztosít.  

 

225/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul a Bocskai u. 1. szám 

előtti járda szélesítéséhez, a törött járdalapok cseréjéhez. Biztosítja a szükséges mennyiségű 

járdalapot, viszont a járda építési- és karbantartási munkáit a kérelmezőnek kell elvégeznie.  

 

határidő: értelemszerű 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

226/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Gárdonyi utcán kialakított sétány 

öntözőberendezése áramellátásnak kiépítésére Mazán Zoltán vállalkozó ajánlatát elfogadja. 

Meghatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozóval az ajánlatnak megfelelő szerződést kösse 

meg. 

 

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 



 

227/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a dr. Varga Imre ellen indított 

perben a Békés Megyei Bíróság által hozott 9.Pf.25.388/2011/3. számú ítéletet tudomásul 

veszi.  

 

228/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete tudomásul veszi a Magyar 

Államkincstár a központi költségvetésből származó támogatások, hozzájárulások 2009. évi 

elszámolásának felülvizsgálata és a 2008. évi elszámolásának visszamenőleges helyszíni 

vizsgálata tárgyában született 400028/18/2011.számú határozatát, az ellen nem kíván 

fellebbezéssel élni.  

 

A képviselő-testület a visszafizetési kötelezettség teljesítésére (tőke+kamat) 12 havi 

részletfizetési kedvezményt kér a Magyar Államkincstártól. 

 

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

229/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar 

Államkincstár a központi költségvetésből származó támogatások, hozzájárulások 2009. évi 

elszámolásának felülvizsgálata és a 2008. évi elszámolásának visszamenőleges helyszíni 

vizsgálata tárgyában született 400028/18/2011.számú határozatában megállapított 

visszafizetési kötelezettség személyi felelőssége zárt ülésen kerüljön megtárgyalásra. 

 

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

230/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete kéri a Magyar Államkincstár 

400028/16/2010. számú határozatában megállapított visszafizetési kötelezettség  

részletfizetési lehetőségének megvizsgálását.  

 

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

231/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul a polgármester saját 

gépkocsi hivatali célú felhasználása esetén a 60/1992.(IV.1.) Kormányrendelet alapján történő 

elszámoláshoz, kifizetéshez.  

Egyidejűleg az e tárgyban hozott 125/2011.(IV.27.) Kt. határozatát hatályon kívül helyezi.  

 

 

 

határidő: folyamatos 

felelős: Dr. Várszegi Tamás alpolgármester 

 

232/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul a 2010. évben meg 

nem fizetett DAREH működési hozzájárulás finanszírozásához. Forrásként a 2011. évi 



tartalékot jelöli meg.  

 

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

233/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul a Dél-Békési 

Kistérség Többcélú Társulása a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Közmunka Tanács 

2010/01 és 2010.01/a  támogatási program finanszírozásához. Forrásként a 2011. évi 

tartalékot jelöli meg.  

 

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

234/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete Stefanik Jánosné kérelmét 

anyagiakban nem tudja támogatni. Az ingatlan állapotának romlása nem az önkormányzat 

hibájából következett be.  

 

235/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Leader 1007075 azonosító 

számú, „Szabadidős- és sportegyesületek eredményes együttműködését segítő, már meglévő 

közösségi terek felújítása” című projekt lebonyolítására a Sportegyesülettel és a Vízmű Kft-

vel kötendő megállapodást az alábbi módosítással fogadja el: 

 a megállapodás 2.) pontja az alábbiakkal egészül ki:  

„ A Sportegyesület kötelezettséget vállal arra, hogy az átvett pénzeszközöket csak és 

kizárólag a projekt számláinak kiegyenlítésére használja fel.” 

 

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

236/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete felkéri a Békés-Manifest 

Közszolgáltató Nonprofit Kft-t, hogy készítsen ajánlatot a hulladékgyűjtésre és szállításra a 

jelenlegi szolgáltató által biztosított szolgáltatásra.  

 

 

 

határidő:következő testületi ülés 

felelős: Liker János aljegyző 

 

237/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete meghatalmazza a polgármestert, 

hogy a Szabad Demokraták Szövetségével a Medgyesegyháza Kossuth tér 23. szám alatti 

ingatlan ingyenes használatára vonatkozó szerződést aláírja.  

 

 

határidő:azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

238/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  



Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a város településrendezési terv 

módosításával kapcsolatos főépítészi álláspontot megismerte, azt elfogadja. Ezek figyelembe 

vételével a szabályozási terv rendelet-tervezete a következős testületi ülésre készüljön el.  

 

 

 

határidő:értelemszerű 

felelős: Gácsér Béla jegyző 

 

239/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi újság előállítására a 

Kolorprint Nyomdaipari Kft ajánlatát fogadja el. Meghatalmazza a polgármestert, hogy az 

ajánlatban szereplő feltételek szerint elkészített szerződést aláírja.  

 

határidő:azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

240/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul, hogy az önkormányzat 

pályázatot nyújtson be a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz az ápolást-gondozást 

nyújtó bentlakásos intézmények tárgyi feltételeinek javítását szolgáló állami támogatásra. 

 

 

határidő: értelemszerű 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

241/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete egyetért a Nemzeti Család- és 

Szociálpolitikai Intézet által meghirdetett, A KAB-ME-11-A azonosító számú, „Kábítószer 

prevenciós programok támogatására” című pályázati kiírásban megfogalmazott célokkal, 

felhatalmazza Nagy Attila igazgatót, hogy a Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ 

nevében a pályázati dokumentációt készítse és a  pályázatban megjelölt határidőig nyújtsa be.  

 

 

határidő: azonnal 

felelős: Nagy Attila igazgató 

 

243/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete Kiss Katalin eseti gyógyszer-

támogatási kérelmét – figyelembe véve a Szociális és Oktatási Bizottság javaslatát – elutasítja, 

mivel gyógyszerköltsége nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum 25%-t, a 7.125,-Ft-ot. 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.  

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

244/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a lakásfenntartási támogatás 

megállapítását – figyelembe véve a Szociális és Oktatási Bizottság javaslatát – az 

előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja. 

 

Alakszerű határozatok a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 



Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.  

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

247/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a felnőtt átmeneti segély 

megállapítását– figyelembe véve a Szociális és Oktatási Bizottság javaslatát – az 

előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja. 

 

Alakszerű határozatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.  

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

248/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatás megállapítását– figyelembe véve a Szociális és Oktatási Bizottság javaslatát – az 

előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja. 

 

Alakszerű határozatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.  

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

249/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete  

Major Józsefnek 

posztumusz „Medgyesegyházáért emlékérmet” 

adományoz. 

 

A kitüntetés átadására 2011. szeptember 30-án az ünnepi városi fórumon kerül sor. 

 

 

határidő: értelemszerű 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

250/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete  

Jánovszki Andrásnénak 

„Medgyesegyházáért emlékérmet” 

adományoz. 

 

A kitüntetés átadására 2011. szeptember 30-án az ünnepi városi fórumon kerül sor. 

 

 

határidő: értelemszerű 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

251/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete  

Futaki Jánosnak 



az „Év pedagógusa” 

kitüntető címet adományoz. 

 

A kitüntetés átadására 2011. szeptember 30-án az ünnepi városi fórumon kerül sor. 

 

 

határidő: értelemszerű 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

252/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete  

Almási Levente Zsoltnak 

az „Év sportolója” 

kitüntető címet adományoz. 

 

A kitüntetés átadására 2011. szeptember 30-án az ünnepi városi fórumon kerül sor. 

 

 

határidő: értelemszerű 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

253/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete Gácsér Béla jegyző 

munkaviszonyát 2011. november 15. napjával közös megegyezéssel megszünteti.  

2011. október 1. napjától a munkavégzés alól mentesíti. A jogviszony lejártakor a ki nem vett 

évi rendes szabadságát számára kifizeti. 

 

Megbízza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

határidő: értelemszerű 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

254/2011 (VIII.30.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy 

kérjen fel annak megvizsgálására szakértőt, hogy a Magyar Államkincstár vizsgálata kapcsán 

megállapított hiányosságok és normatíva visszafizetési kötelezettség ügyében a Schéner Mihály 

Nevelési és Oktatási Központ igazgatója, Nagy Attila ellen indítható-e fegyelmi eljárás.  

A szakértői vélemény kerüljön 15 napon belül a képviselő-testület elé. 

 

határidő: értelemszerű 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

255/2011 (IX.14.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Gondozási Központ Szakmai 

programját az alábbiak szerint módosítja: 

1.) Szakmai Program II. fejezetében Az Intézmény alapvető adatai részben a szolgáltató 

intézmény megnevezése Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ-ra 

módosul. 

2.) Az intézmény telephelyei rész az alábbira módosul: 

Az intézmény telephelyei:   5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 5. 

      5666 Medgyesegyháza, Luther u. 9. 



Ellátottak számára nyitva álló helyiség:   5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 13. 

3.)Alapító okirat, száma módosul:  214/2011.(VIII.30)Kt. határozat  

 

3.) Szakmai Program II. fejezetében az intézmény működési illetve ellátási területére vonatkozó 

rész első bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 Szociális alapszolgáltatások (családsegítés, házi segítségnyújtás,) működési területe: 

Medgyesegyháza Város közigazgatási területe. 

 Idősek Klubja és az étkeztetés ellátási területe: Medgyesegyháza, és Almáskamarás 

települések közigazgatási területe 

 a szakosított ellátás (idősek ápoló-gondozó otthona) ellátási területe: Békés megye 

közigazgatási területe 

 Támogató Szolgáltatás működési területe Medgyesegyháza, Almáskamarás, Kaszaper, 

Kevermes, Magyarbánhegyes, Medgyesbodzás, Nagykamarás, Pusztaottlaka, 

Dombiratos települések közigazgatási területe 

 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési területe: Medgyesegyháza 

Almáskamarás, Battonya, Dombegyháza, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, 

Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, 

Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, 

Végegyháza települések közigazgatási területe 

 Gyermekjóléti Szolgáltatás működési területe: Medgyesegyháza, város közigazgatási 

területe 

 Egészségügyi alapellátások működési területe Medgyesegyháza Város közigazgatási 

területe 

4.) A Szakmai Program III./3. fejezetének a szolgáltatás célja feladatai cím alatt, a megvalósítani 

kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek 

tevékenységek leírása rész első bekezdése az alábbiakra módosul: 

„ Medgyesegyháza és Almáskamarás  Békés megye déli részén a Mezőkovácsházai kistérségben 

található étkeztetés ellátás a 80’-as évektől működik a településen, 2001. óta a szolgáltatást a 

Gondozási Központ működteti.” 

5.) A Szakmai Program III./3. fejezetének a szolgáltatás célcsoportjának jellemzői cím alatt, Az 

ellátási terület demográfiai sajátosságai, ellátási szükségletek rész a következők szerint 

módosul: 

„A szolgáltatás ellátási területe Medgyesegyháza város és Almáskamarás község közigazgatási 

területe. Medgyesegyháza és Almáskamarás település Békés megye déli részén a Mezőkovácsházai 

kistérségben található.” 

 

 

 

határidő: azonnal 

felelős: Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

 

256/2011 (IX.14.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Medgyesegyháza-Pusztaottlaka-

Medgyesbodzás Alapfokú Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodását az 

alábbiak szerint módosítja: 

VI. Egyéb rendelkezések: (kiegészül) 

„A fenntartó a pusztaottlakai gyermekek, tanulók utaztatását autóbusz működtetésével, 

iskolabusz-szolgáltatás vásárlásával biztosítja.  

Az iskolabusz működtetésének részletese feltételeit, szabályait külön megállapodásban kell 

rendezni. Az erről szóló megállapodás a társulási megállapodás mellékletét képezi.” 

 



 

 

 

határidő: azonnal 

felelős:  Gácsér Béla jegyző,  

  Szabó Istvánné pénzügyi vezető,  

  Nagy Attila intézményvezető 

 

257/2011 (IX.14.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a „TÁMOP-5.5.1.B-

11/2 – A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése c. pályázat 

támogatása” tárgyú előterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 

 

1. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete támogatja a TÁMOP-

5.5.1.B-11/2 – A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése c. 

pályázat céljainak megvalósulását és egyetért azzal, hogy amennyiben a Dél-Békés 

Mezőgazdasági Termelőiért Alapítvány  pályázatot nyújt be a projektre, abban az 

esetben az önkormányzat együtt kíván működni a projekt céljainak megvalósítása 

érdekében. 

2. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy – az 1. pontban meghatározott együttműködés érdekében – az erre 

irányuló szándéknyilatkozatot aláírja.  

 

 

 

határidő: azonnal 

felelős:  Ruck Márton polgármester 

 

258/2011 (IX.14.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete fegyelmi eljárást indít Nagy Attila a 

Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ intézményvezetője ellen súlyos 

kötelezettségszegés alapos gyanúja miatt. A gyanút a Magyar Államkincstár Békés Megyei 

Igazgatósága által 400028/18/2011. iktatószámú határozat alapozza meg, illetve az abban feltárt 

hiányosságok. 

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

259/2011 (IX.14.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a 258/2011.(IX.14.) Kt. határozat 

alapján Nagy Attila intézményvezető ellen indított fegyelmi eljárás vizsgálóbiztosaként 

Mészárosné Hrubák Máriát, a Gondozási Központ intézményvezetőjét jelöli ki.  

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

260/2011 (IX.14.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Nagy Attila intézményvezető 

ellen indított fegyelmi eljárásban Mészárosné Hrubák Mária vizsgálóbiztos részére szakértői 

segítséget biztosít a vizsgálat lefolytatásához. Megbízza a polgármestert, hogy az erre 

vonatkozó megbízási szerződést kösse meg. Az ehhez szükséges forrást a 2011. évi tartalék 



terhére biztosítja.  

 

határidő: azonnal 

felelős: Ruck Márton polgármester 

 

261/2011 (IX.27.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a szabálysértések alakulásáról szóló 

beszámolót megvitatta és elfogadta. Különösen a közterületek állapotának javítása érdekében 

hatékonyabbá kell tenni az ellenőrzést, illetve adott esetben bírságolással kell rávenni a 

település lakóit a rendeleteink betartására.  

 

határidő: értelemszerű 

felelős: Gácsér Béla jegyző 

 

262/2011 (IX.27.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete csatlakozik a „Bursa Hungarica” 

felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához.  

 

határidő: azonnal 

felelős: Gácsér Béla jegyző 

 

263/2011 (IX.27.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete megvitatta és elfogadta a 

környezetvédelem aktuális feladatairól szóló előterjesztést.  

 

264/2011 (IX.27.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Művelődési Ház és Könyvtár 

intézményvezetői állásának megpályáztatását a soron következő képviselő-testületi ülésen 

tárgyalja meg.  

 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

265/2011 (IX.27.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Gondozási Központ módosított 

Alapító Okiratát az alábbiak szerint fogadja el: 

  

2. pontjánál kiegészítés kerül:  

(Szt.85/b.§) 

12.a pontjánál kiegészítésre kerül:  

 (Szt.62.§) 

12.b pontjánál kiegészítés kerül:  

 (Szt.63.§) 

12.c pontjánál kiegészítésre kerül:  



 (Szt.64.§) 

12.d pontjánál kiegészítés kerül:  

 (Szt.65.§) 

12.e pontjánál kiegészítésre kerül:  

 (Szt.65/C.§) 

12.f pontjánál kiegészítés kerül:  

 (Szt.65/F.§) 

12.g pontjánál kiegészítésre kerül:  

 (Szt.68.§) 

12.h pontjánál kiegészítés kerül:  

 (Gyer.39.§) 

13.a-f-ig pontjánál kiegészítésre kerül:  

 (1990. évi LXV. Törvényben felsorolt kötelezően ellátandó feladatokból) 

 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Gácsér Béla jegyző 

 

266/2011 (IX.27.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Schéner Mihály Nevelési és 

Oktatási Központ módosított Alapító Okiratát az alábbiak szerint fogadja el: 

  

 

16. pontjánál 

 Alaptevékenységek kiegészül az alábbiakkal:  

 

889101 Bölcsődei ellátás (1997:XXXI.tv.42.§.gyvt.) 

851011 Óvodai ellátás   (1993:LXXIX.tv.20.§.a) 

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.  

   (1993:LXXIX.tv.20.§.b) 

 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Gácsér Béla jegyző 

 

267/2011 (IX.27.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete Medgyesegyháza Város Báthori-

Áchim utcák közötti tömb szabályozási terve tervrészének módosítását az Optimunka Bt. által 

OM-11-01 tervszámon készített tervek alapján jóváhagyja.  

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

  

 

 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

268/2011 (IX.27.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete bérleti szerződést köt határozott 

időre 2012. szeptember 30-ig a Medgyesegyháza, Kossuth tér 23. szám alatti ingatlanra 

Mengyán István medgyesegyházi lakossal.  

   A bérlő figyelmét felhívja arra, hogy ezen időszak alatt, gondoskodjon saját lakásról.  

   Valamint Juhász György főelőadót megbízza a lakásbérletek felülvizsgálatával.  



 

 

 Határidő: azonnal és értelemszerű 

 Felelős: Juhász György főelőadó 

 

269/2011 (IX.27.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Város Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. a Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt TP-1-2011 

pályázati kiírására a pályázatát benyújtsa, valamint nyertes pályázat esetén engedélyezi a Kft.-

nek az önrészt megfizetni.  

 

 

 Határidő: értelemszerű 

 Felelős: Nadabán János  

 

270/2011 (IX.27.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Város Önkormányzat képviselő-testülete a Gondozási Központ és a 

Művelődési Ház által megrendezésre kerülő, Idősek Világnapja alkalmából 2011. október 10-

14-ig tartó Idősek Hete programsorozatára a 2011. évi költségvetés tartaléka terhére 60 000 Ft-

ot biztosít.  

 

 

 Határidő: értelemszerű 

 Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

271/2011 (IX.27.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Város Önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalban lévő 

számítógépek felújítására, valamint monitor beszerzésére az előterjesztésben felsoroltak alapján 

262 500 Ft-ot biztosít a 2011. évi költségvetéséből az integrált rendszer kialakításra szánt 

összeg terhére.   

 

 

 Határidő: értelemszerű 

 Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

272/2011 (IX.27.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Város Önkormányzat képviselő-testülete megbízza Nadabán Jánost, a 

Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy levélben tájékoztassa a 

Medgyesegyházi Jobbik szervezetét az ivóvízdíj összetételéről.  

 

 

 Határidő: értelemszerű 

 Felelős: Nadabán János 

 

273/2011 (IX.27.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Város Önkormányzat képviselő-testülete a Medgyesegyházi Uszoda lambéria 

és födém szerkezet közötti szigetelés elkészítésére 200 000 Ft-ot biztosít a 2011. évi 

költségvetés tartaléka terhére.  

 

 

 Határidő: értelemszerű 

 Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

 



274/2011 (IX.27.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Medgyesegyházi 

Orvosi rendelő feletti szigetelés elkészítéséhez vizsgálni kell az anyagi lehetőségeket, valamint 

felmérni a megfelelő kialakítás lehetőségeit, melyek egy esetleges jövőbeni beruházás, tetőtér 

beépítés esetén hasznosítható.   

 

 

 Határidő: értelemszerű 

 Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

275/2011 (IX.27.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Város Önkormányzat képviselő-testülete Czene Ákos medgyesegyházi lakos 

részére 1 éves uszoda bérletet biztosít, a 2011. évi költségvetés tartaléka terhére.  

 

 

 Határidő: értelemszerű 

 Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

276/2011 (IX.27.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Város Önkormányzat képviselő-testülete Bozsányi Regina részére bontott 

építőanyagot biztosít, a Medgyesegyháza, Wesselényi u. 30. szám alatti ingatlanának 

felújítására, az életveszély elhárításának érdekében.   

 

 

 Határidő: értelemszerű 

 Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

278/2011 (IX.27.) Kt. határozat:  

Városi Önkormányzat képviselő-testülete a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

megállapítását – figyelembe véve a Szociális és Oktatási Bizottság javaslatát – az 

előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja. 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 

 

 Határidő: értelemszerű 

 Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

280/2011 (IX.27.) Kt. határozat:  

Városi Önkormányzat képviselő-testülete a felnőtt átmeneti segély megállapítását – 

figyelembe véve a Szociális és Oktatási Bizottság javaslatát – az előterjesztésnek 

megfelelően jóváhagyja. 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 

 

 Határidő: értelemszerű 

 Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

281/2011 (IX.27.) Kt. határozat:  

Városi Önkormányzat képviselő-testülete az eseti gyógyszertámogatás megállapítását 

– figyelembe véve a Szociális és Oktatási Bizottság javaslatát – az előterjesztésnek 



megfelelően jóváhagyja. 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 

 

 Határidő: értelemszerű 

 Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

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 

 

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 

 

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 

 

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 

 

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 

 

 

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 

 

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 

 

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 

 

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 

 

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 

 

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 

 

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 

 

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 

 

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 

 

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 

 

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 

 

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 

 

301/2011. (XI. 03.) Kt. határozat 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 53/A. § (1) bekezdése alapján 

fegyelmi tanácsként eljáró Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete Nagy Attila 

magasabb vezető beosztású közalkalmazottat (anyja neve: Juhász Zsófia születési helye: Gyula ideje: 

1967. 10. 29., beosztása: magasabb vezető, iskolaigazgató, lakcíme: 5666 Medgyesegyháza, Tanya 

42/a.) a Kjt. 45. § (2) bekezdésének d) pontjában megjelölt magasabb vezetői beosztás visszavonása 

fegyelmi büntetéssel sújtja. 

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Gyulai Munkaügyi Bírósághoz lehet 

fordulni. 

Indokolás 

A képviselő-testület, mint fegyelmi tanács a vizsgálóbiztosi zárójelentésben foglalt bizonyítékok 

alapján a következő tényállást állapította meg: Az állami támogatások alapjául szolgáló 

adatszolgáltatás a vizsgált időszakban nem felelt meg az erre vonatkozó jogszabály előírásainak. Az 

intézményvezetője nem tett eleget a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 54. § (1) 

bekezdésében foglalt rendelkezéseknek, valamint a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. 

törvény 8. § rendelkezéseinek, a gazdálkodás terén a törvényes működés nem valósult meg az 

intézményben.  A fenti tényállás alapján Nagy Attila közalkalmazott magasabb vezetői beosztásából 

eredő lényeges munkaköri kötelezettségét súlyos fokban szegte meg, amelyért vétkessége 

megállapítható. Erre tekintettel magasabb vezetői megbízását fegyelmileg visszavonja.  

A fegyelmi tanács mérlegelve az elkövetett fegyelmi vétség súlyát, a közalkalmazott eddig végzett 

munkáját a rendelkezés részben kiszabott fegyelmi büntetést látta arányosnak.  

A fegyelmi tanács döntése az 1992. évi XXXIII. törvény 45. §-án, 51. §-án, valamint 52. § (1) 

bekezdésén alapul. 

A jogorvoslatot az 51. § (3) bekezdése teszi lehetővé. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton polgármester, Fegyelmi tanács elnöke 

 

302/2011. (XI. 03.) Kt. határozat 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Fegyelmi Tanács megbízza Ruck 



Márton polgármestert, a Fegyelmi Tanács elnökét, hogy Nagy Attila közalkalmazott kérésnek 

megfelelően 2011. november 4-én küldje meg részére kért dokumentumokat, a Fegyelmi Tanács 

ülésén készült hang- és képanyagot, továbbá az önkormányzat honlapjára kerüljön fel a 

vizsgálóbiztos zárójelentése és a közalkalmazott által készített írásos dokumentum. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Ruck Márton polgármester, Fegyelmi tanács elnöke 

 

303/2011 (XI. 03.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatás megállapítását – figyelembe véve a Szociális és Oktatási Bizottság javaslatát – az 

előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja. 

 

Alakszerű határozatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

304/2011. (XI. 03.)  Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a felnőtt átmeneti segély 

megállapítását – figyelembe véve a Szociális és Oktatási Bizottság javaslatát – az 

előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja. 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

305/2011 (XI. 03.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete az eseti gyógyszertámogatás 

megállapítását – figyelembe véve a Szociális és Oktatási Bizottság javaslatát – az 

előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja. 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

306/2011 (XI. 03.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a szemétszállítási díjkedvezmény 

megszüntetését – figyelembe véve a Szociális és Oktatási Bizottság javaslatát – az 

előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja. 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Ruck Márton polgármester 



 

307/2011 (XI. 03.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyar Államkincstár 

ÖF/1063/2010. ikt. számú határozatában megállapított 13.607.317,- Ft központi 

költségvetésből jogtalanul igénybe vett támogatás visszafizetési kötelezettségére 

(tőke+kamat) 12 havi részletfizetési kedvezményt kér a Magyar Államkincstártól. 

Felhatalmazza Ruck Márton polgármestert arra, hogy a Legfelsőbb Bíróság döntésének 

kézhezvétele után haladéktalanul intézkedjen a részletfizetési kérelem elkészítéséről és a 

Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásáról.  

 

Határidő: a bírósági döntés kézhezvételét követően azonnal 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

308/2011. (XI. 14.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

javaslatával egyetért és a jegyzői munkakör betöltésére dr. Petrisor János  pályázatát formailag 

– a megadott határidőre erkölcsi bizonyítványt nem csatolt – érvénytelennek nyilvánítja és a 

pályázati eljárásból kizárja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

309/2011. (XI. 14.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.) 

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. §-a, valamint a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36.§ (1) bekezdése alapján  

jegyzővé kinevezi 

Dr. Horváthné Dr. Barta Edit, 5700 Gyula, Wesselényi u. 22. szám alatti lakost (született: Gyula, 

1970.01.18. anyja neve: Aranyos Margit) 

2011. december 1-vel. 

Illetményét havi bruttó 359.400, - forintban állapítja meg. 

A jegyző a kinevezést elfogadja, munkába állásának napján az esküt leteszi, a vagyonnyilatkozatát 

megteszi.  

Munkába állásának napja: 2011. december 1. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

310/2011. (XI. 14.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagy Attila képviselőt személyes 

érintettségére tekintettel a szavazásból kizárja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

311/2011. (XI. 14.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

javaslatával egyetért és Nagy Attila (5666 Medgyesegyháza, Tanya 42/a. sz.) közalkalmazott, 



volt intézményvezető részére megállapított, bruttó 100.000,- Ft összegű magasabb vezetői 

pótlékot a közalkalmazottal szemben meghozott fegyelmi döntést követő naptól visszavonja. 

Megbízza a közalkalmazott munkáltatóját, hogy Nagy Attila közalkalmazott illetményét a 

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján állapítsa meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

312/2011. (XI. 14.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Oktatási Bizottsága 

javaslatával egyetért és a Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési intézményvezető (magasabb 

vezető) munkakör betöltésére pályázatot ír ki az alábbi tartalommal: 

 

„Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 

Művelődési Ház és Könyvtár 

közművelődési intézményvezető (magasabb vezető) 
munkakör betöltésére. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony – közművelődési szakember 

                        

Foglalkoztatás jellege:  
 

Teljes munkaidő  

 

A vezetői megbízás időtartama: 
 

A vezetői megbízás határozott időre 2012.02. 01 - 2014. 01. 31-ig szól.  

 

A munkavégzés helye: 
 

Békés megye, 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.  

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

•Vezetői feladatok: az intézményben a munkáltatói jogok gyakorlása, a gazdálkodás szabályszerű 

rendjének és folyamatos vitelének megszervezése. Az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos 

működésének biztosítása, együttműködés az önkormányzat intézményrendszerével; 

• A fenntartó önkormányzat kulturális stratégiájának, közművelődési koncepciójának végrehajtása, 

fejlesztési javaslatok kidolgozása, együttműködés a fenntartó illetékes szervezeti egységeivel;  

• Legyen alkalmas arra, hogy az általa vezetett közművelődési intézmény az alábbi feladatokat magas 

színvonalon ellássa: a város közművelődési igényeinek felmérése, művészeti értékeinek feltárása, 

megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, különös tekintettel a 

nemzetiségi és más kisebbségi kulturális hagyományokra, együttműködés a kulturális tevékenységet 

kifejtő civil szervezetekkel, egyházi intézményekkel, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő 

közösségek tevékenységének támogatása, öntevékeny, önképző tanfolyamok, képzési lehetőségek 

megszervezése, felkarolása, a szabadidő értékes, tartalmas, színvonalas eltöltéséhez minőségi színtér 

biztosítása.  

Illetmény és juttatások: 
 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 

XXXIII. törvény, valamint a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.  

 



Pályázati feltételek: 

 

 Felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi 

végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, továbbá a kulturális szakemberek 

szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. 

(I.14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, 

államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézmény-vezetői tanfolyam 

eredményes elvégzése. 

 Végzettségének, szakképzettségének, szakvizsgájának megfelelő feladatkörben szerzett 

legalább öt éves szakmai gyakorlat. 

 Kiemelkedő közművelődési tevékenység végzése.   

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 

Közművelődési területen szerzett vezetői gyakorlat  

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 

 szakmai önéletrajz, az intézményre vonatkozó szakmai és vezetési program, fejlesztési 

elképzelések, iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi 

erkölcsi bizonyítvány, szakmai gyakorlat meglétét bizonyító munkáltató igazolás, 

nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt 

ülésen való tárgyalásáról  

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
 

A munkakör legkorábban 2012. február 1. napjától tölthető be.  

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. január 2.  

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ruck Márton polgármester nyújt, a 06-68-

440-000 telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 

        Postai úton, a pályázatnak a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

címére történő megküldésével (5666 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 1. ). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 201/2011 , valamint a munkakör 

megnevezését: közművelődési intézményvezető.  

 

vagy 

 

        Személyesen: Medgyesegyháza Város Polgármesteri Hivatala titkársága, Békés megye, 5666 

Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 1.  

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

 

irányadó jogszabály szerint  

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. január 31.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 



        Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2011. november 19. 

        www.medgyesegyhaza.hu - 2011. november 19. 

        helyi újság 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.medgyesegyhaza.hu honlapon 

szerezhet.  
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2011. november 19. 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

   Liker János aljegyző 

 

313/2011. (XI. 14.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Oktatási Bizottsága 

javaslatával egyetért és a Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ intézményvezető (magasabb 

vezető) munkakör betöltésére pályázatot ír ki az alábbi tartalommal: 

 

„Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 

Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ  

intézményvezető (magasabb vezető) 

munkakör betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

 

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év (2012. március 1. - 2017. július 31.)-ig szól.  

A munkavégzés helye: 

Békés megye, 5666 Medgyesegyháza, Luther u. 7. sz. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Az intézmény nevelő-oktató munkájának irányítása, ellenőrzési, munkáltatói, vezetői, szakmai és 

gazdálkodási (részben önállóan gazdálkodó intézmény) feladatok ellátása, alapító okirat szerinti 

feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek: 

 Főiskola, pedagógus szakvizsga, 

 Szakirányú - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,  

 Másodszor és további alkalommal történő megbízás esetén pedagógus szakvizsga keretében 

szerzett intézményvezetői szakképzettség,  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

  •  Egyetem 

  •  Szakirányú - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,  

   •  Közoktatás-vezetői szakképesítés 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 •  Szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre 

épülő fejlesztési elképzeléssel, (vezetési program)., büntetlen előélet - 3 hónapnál nem régebbi 

hatósági erkölcsi bizonyítvány -, végzettséget igazoló okiratok másolata (a személyes beszélgetés 

során az eredeti okmányok bemutatásával), nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban 

résztvevők teljes körűen megismerhetik.  

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás legkorábban 2012. március 1. napjától tölthető be.  



A pályázat benyújtásának határideje: 2011. december 20. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

     Postai úton, a pályázatnak Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete címére 

történő megküldésével (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. ).  

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. február 28.  

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

       Oktatási és Kulturális Közlöny  

           www.medgyesegyhaza.hu – 2011. november 19. 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.medgyesegyhaza.hu honlapon 

szerezhet.  

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2011. november 19. 

 

Határidő: értelemszerű  

Felelős: Liker János aljegyző 

 

314/2011. (XI. 14.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottság javaslatával és az előterjesztésben szereplő Konzorciumi Megállapodást elfogadja és 

ezzel a társulást létrehozza. 

Felhatalmazza a polgármestert a Konzorciumi Megállapodás aláírására és a társulás létrehozása 

érdekében esetlegesen szükséges további jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

315/2011. (XI. 14.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Szociális és Oktatási 

Bizottság javaslatával és a Gondozási Központ Szakmai Programjának módosítását az 

előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja azzal, hogy a konyhát üzemeltető vállalkozás 

megnevezése az alábbiak szerint kerüljön pontosításra: „Süllős & Süllős Kft.”  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

316/2011. (XI. 14.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottság javaslatával és hozzájárul a 058/2. hrsz-ú földút áthelyezéséhez azzal a feltétellel, 

hogy az önkormányzat tulajdonában lévő utat a kérelmező saját költségén kiméretteti a kövesút 

mellé és gondoskodik annak ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséről szintén saját költségén.   

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

317/2011 (XI.29.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Medgyesegyházi Nebulókért 

Alapítvány” részére a jótékonysági iskolabál megrendezéséhez a 300/2011.(XI.03.) Kt. határozattal 

megállapított 50.000,-Ft összegű céltámogatást az Alapítvány részére nyújtott működési támogatássá 

http://www.medgyesegyhaza.hu/
http://www.medgyesegyhaza.hu/


minősíti át. 

 

 

 

 

 Határidő: értelemszerű 

 Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

318/2011 (XI.29.) Kt. határozat:  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete közszolgáltatási szerződést kíván kötni a 

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

települési szilárd hulladék begyűjtés, szállítás és hulladék ártalmatlanítás közszolgáltatás ellátására 

vonatkozóan. Felhatalmazza a polgármestert - a határozat mellékletét képező - szerződés aláírására. 

 

 

 Határidő: értelemszerű 

 Felelős: Liker János aljegyző 

 

319/2011 (XI.29.) Kt. határozat:  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a nem lakáscélú helyiségek 

bérleti díját a várható infláció mértékének figyelembevételével 2012. január 1-től 4,2 %-kal 

emeli meg. 

Egyben felkéri a polgármestert, hogy a december 20-i Képviselő-testületi ülésre készíttessen 

kimutatást az önkormányzat által bérbe adott lakások, illetve az érvényes bérleti szerződések 

adatairól.  

 

 Határidő: bérlők kiértesítésére: 2011. december 20. 

      kimutatás elkészítése: 2011. december 20. 

 Felelős: Liker János aljegyző 

 

320/2011 (XI.29.) Kt. határozat:  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az uszoda, valamint a sportcsarnok 

bérleti díjait nem módosítja, 2012. évben a 2011. január 1-től megállapított díjszabás marad 

érvényben. 

 

Ugyancsak érvényben marad az a kedvezmény, hogy az uszodát a Medgyesegyházi Sportegyesület 

úszószakosztályának 14 év alatti tagjai edzéseire és versenyeire ingyenesen használhatják, valamin a 

Medgyesegyházi Sportegyesület szakosztályainak 14 év alatti tagjai edzések és versenyek alkalmával 

ingyenesen használhatják a Sportcsarnokot  

 

 

 

 Határidő: értelemszerű 

 Felelős: Liker János aljegyző  

    Piják Andrásné mb. igazgató 

 

321/2011 (XI.29.) Kt. határozat:  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a kintlévőségekről szóló 

beszámolót elfogadja. Felkéri a jegyzőt, hogy a jogszabályi keretek között tegyen 

meg mindent annak érdekében, hogy a kintlévőségek befollyanak és ennek 



eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen.  

 

 

 Határidő: értelemszerű 

 Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

322/2011 (XI.29.) Kt. határozat:  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 2003-2006 

közötti időszakból fennálló és a Polgármesteri Hivatal könyvében Kábeltelevíziós 

bekötési és előfizetési díj címen nyilvántartott összesen 241 645 Ft követelés 

leírásához.  

Tekintettel arra, hogy ezek 5 éven túli elévült, behajthatatlan tartozások.  

 

 

 Határidő: értelemszerű 

 Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

323/2011 (XI.29.) Kt. határozat:  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Medgyesegyháza Város 

Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciójára vonatkozó javaslatot és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1. Medgyesegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi prioritásai az alábbiak: 

 

 Intézményrendszer jelenleg hatályos jogszabályi keretek között  történő, lehető 

legtakarékosabb működtetése, a 2011 évben ellátott önként vállalt feladatok megtartásával 

 Közfoglalkoztatási lehetőségek maximálás kihasználására kell törekedni 

 Intézményi szerkezetben és létszámban a Képviselő-testület nem tervez változást 

 A foglalkoztatott köztisztviselők teljesítmény-követelményekhez kapcsolódó díjazásához 

fedezetet biztosítani kell 

 Csak a kötelező mértékű Cafeteria juttatások tervezhetőek 

 A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokból csak a központi normatíva 

támogatásban részesített ellátásokat kívánja megtartani 

 Az önkormányzati képviselők tiszteletdíja a 2011. évi megállapítotthoz képest nem módosul 

 A civil szervezetek támogatására legfeljebb a 2011. évi összeggel egyező mértékű támogatás 

tervezhető 

 A kisebbségi önkormányzatok normatíván felüli támogatását nem tervezi a Képviselő-testület 

 A helyi ünnepek, rendezvények támogatása legfeljebb a 2011 évi szinten történhet 

 A fejlesztési lehetőségek közül a pályázati forrásokkal támogatottakat kell előnyben 

részesíteni 

 Kiemelt figyelmet kell fordítani az önkormányzat saját bevételeinek beszedésére, a 

kintlévőségek behajtására. 

 

2. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének összeállítása a 

2012. évi koncepció prioritásai, a szabályozási környezet változásai és a gazdálkodási, 

gazdasági környezet lokális hatásainak figyelembe vételével kell, hogy történjen.  

 Határidő:  értelemszerűen 

            

Felelős: Ruck Márton polgármester 

  Dr. Horváthné Dr. Barta Edit jegyző 

  Liker János aljegyző 

  Szabó Istvánné pénzügyi csoportvezető 



  Intézményvezetők 

 

324/2011 (XI.29.) Kt. határozat:  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Süllős és Süllős Kft. 

normarendezésre tett javaslatát elnapolja. A decemberi soron következő ülésen 

kívánja megtárgyalni.  

 

 

 Határidő: értelemszerű 

 Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

325/2011 (XI.29.) Kt. határozat:  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a 

decemberi soron következő ülésre a konyha esetleges önkormányzati működtetésének 

lehetőségeit, jogi és pénzügyi feltételeit vizsgálja meg. Valamint vizsgálja meg, hogy 

mely időponttól célszerű a Süllős és Süllős Kft-vel a szerződés felmondása, a 

felmondási idő valamint az iskolai tanév figyelembe vételével. 

 

 Határidő: értelemszerű 

 Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

326/2011 (XI.29.) Kt. határozat:  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Schéner Mihály 

Nevelési és Oktatási Központja a TIOP 1.1.1-07/1-2008-0344 számú pályázat során 

keletkezett többletkiadásához, valamint a villanyszerelési munkálatokból keletkezett 

kiadásaihoz szűkös anyagi lehetőségei miatt nem tud anyagi támogatást biztosítani.   

 

 Határidő: értelemszerű 

 Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

 

327/2011 (XI.29.) Kt. határozat:  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Aegon Biztosító Rt-

vel kötött 43285 számú vagyon és felelősség biztosítását 2012. január 22-vel 

megszűnteti, azt a biztosító tudomására hozza 30 nappal az évforduló előtt. 

 

 

 Határidő: értelemszerű 

 Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

328/2011 (XI.29.) Kt. határozat:  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évben 

jogosulatlanul a központi költségvetésből igénybevett támogatás és járulékainak 

visszafizetése ügyében nem kíván további felelősöket keresni, belső vizsgálatot 

indítani. 

 

 

 Határidő: értelemszerű 

 Felelős: Ruck Márton polgármester 



 

329/2011 (XI.29.) Kt. határozat:  

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „BURSA 

HUNGARICA 2012” ösztöndíj pályázat keretében az alábbi 19 fő medgyesegyházi lakos, 

felsőoktatásban tanuló pályázót részesít támogatásban:  

 

Abai Brigitta, Baukó Julianna, Botás Alexandra, Bálint Edina, Gulyás Dávid, Machnyicz 

Dóra, Karsai Richárd Mihály, Misota Vilmos, Molnár Nikolett, Molnár József, Soós Német 

Evelin Tímea, Szabó Katalin, Szamosi Krisztián, Szász Antal, Szász Márta, Szűcs Márta, 

Junászka Klaudia, Junászka Krisztián, Várszegi Mónika.  

Felkéri az aljegyzőt, hogy a „Bursa Hungarica 2012” ösztöndíjpályázat általános szerződési 

feltételei szerint a szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

 Határidő: értelemszerű 

 Felelős: Liker János aljegyző 

 

330/2011 (XI.29.) Kt. határozat:  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottakról szóló 1992. évi 

XXXIII. tv. végrehajtását szabályozó 138/1992. ( X.8.) Korm. rendelet 5. § (16) és (18) bekezdése 

értelmében a Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ intézményvezetői feladatainak ellátására 

2011. november 4. napjától 2012. február 29-ig, illetve a kiírt pályázati eljárás befejezéséig - az iskola 

szervezeti és működési szabályzatában meghatározott helyettesítés rendjében foglaltak szerint – Piják 

Andrásné jelenlegi általános igazgató-helyettest bízza meg. 

 

A megbízott intézményvezető jelenlegi 40.000 forint összegű vezetői pótlékát a megbízás 

időtartamára 60.000 forinttal megemeli, így a közalkalmazott részére a megbízás időtartamára havi 

bruttó 100.000 forint vezetői pótlékot állapít meg. 

 

A megbízott intézményvezető kötelező óraszámát a megbízás időtartamára heti 4 órában állapítja 

meg. 

 

Felkéri a polgármestert és az aljegyzőt a határozat végrehajtása kapcsán szükséges munkajogi 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős:  Ruck Márton polgármester 

    Liker János aljegyző 

 

331/2011. (XII. 20.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról 

szóló beszámolót a határozat melléklete* szerint elfogadja. 

* A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel. 

 

Felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő: azonnal 

332/2011. (XII. 20.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzata Képviselő-testülete a – szeptember-október- november 

hónapokban az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

Határidő: azonnal 



 

333/2011. (XII. 20.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a felnőtt étkeztetés nyersanyagnormáját 

2012. május 1. napjától 8 %-kal kívánja megemelni. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

              Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

334/2011. (XII. 20.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a konyha 

működtetésére és az önkormányzat közétkeztetési feladatainak jövőbeni ellátására készítsen szakmai 

és gazdaságossági elemzéseket, számításokat. A döntés előkészítő anyagot terjessze – legkésőbb a 

2012. februári ülésre - a  képviselő testület elé. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

Határidő: 2012. februári testületi ülés 

 

335/2011. (XII. 20.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri hivatalban 

foglalkoztatott köztisztviselők 2012. évre vonatkozó teljesítménykövetelményének alapját képező 

célokat a melléklet szerint határozza meg. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester, 

                       Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő: értelem szerint. 

Melléklet a 335/2011. (XII.20.). határozathoz  

Medgyesegyháza Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők 

teljesítmény-követelményének alapját képező kiemelt célok 

2012. évre 

A lakosság szolgálatában: 

1. A lakosság teljeskörű tájékoztatása. Az ügyfelek részére az ügyintézés során adott 

tájékoztatás segítse elő az ügyfél kötelezettségeinek teljesítését.  

2. Ügyfélfogadási időpontos betartása, amelytől eltérni csak az ügyfél javára lehet. 

3. A lakosság - hivatali ügyintézéssel szembeni - elvárásainak, véleményének figyelemmel 

kísérése, elektronikus ügyintézés előtérbe helyezése. 

4. A hatósági ügyek ügyintézési idejének lehetőség szerinti csökkentése. 

5. Polgárbarát, ügyfélközpontú ügyintézési kultúra erősítése.  

 

A hivatali munkában:   

1. Általánossá, napi gyakorlattá kell tenni: 

a. az intranet alkalmazását (a papíralap minimalizálását az egységek között), 

b. a csoportok, az ügyintézők funkcionális kapcsolatait az ügyfelek jobb, 

gyorsabb kiszolgálása érdekében. 

2. A város fejlődése érdekében a pályázatokkal elnyerhető központi források 

felhasználásában rejlő lehetőségek teljes kihasználása, beruházások fokozott ellenőrzése. 

3. A képviselő-testületi előterjesztések megalapozott, gondos, leadási határidőre történő 

előkészítése. 

4. Önkormányzati bevételek beszedésére, a kintlévőségek behajtására kiemelt hangsúlyt kell 



fordítani. 

 

 Kapcsolatok 

1. A helyi kisebbségek, az önkormányzat intézményei, valamint a gazdasági társasága 

között az információáramlás javítása, a felhasználók megelégedettségének növelése. 

2. Fokozott együttműködés regionális és helyi szervezetekkel, települési 

önkormányzatokkal. 

3. Kistérségi együttműködés megtartása, bővítése 

336/2011. (XII. 20.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza, Kossuth tér 23. szám 

alatti ingatlan 140 m2-es üzlethelyiség bérletére vonatkozó szerződés közös megegyezéssel történő 

megszüntetéséhez 2011. december 31. napjával hozzájárul.  

Felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan hasznosítására vonatkozóan készítsen elő pályázati kiírást a 

2012. januári ülésre. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester, 

         Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő: 2011. december 31., 

  illetve 2012. januári ülés 

337/2011. (XII. 20.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Medgyesegyháza – Pusztaottlaka 

- Medgyesbodzás Alapfokú Közoktatási Intézményfenntartó Társulás gesztora megállapodást kíván 

kötni Pusztaottlaka Község Önkormányzatával iskolabusz szolgáltatás biztosítására. A szolgáltatás 

díja a költségvetési törvényben a feladatellátásra igényelhető normatíva összegénél nem lehet 

magasabb. 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és felkéri a jegyzőt a szükséges normatíva 

igénylések lebonyolítására a szolgáltatási díj finanszírozása érdekében. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester, 

            Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő: 2011. december 31. 

338/2011. (XII. 20.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 1-től 2012. január 31-ig 

illetve az eredményes pályázati eljárás befejezéséig megbízza Farkas Gyulát a Művelődési Ház és 

Könyvtár intézményvezetői munkakör beöltésével. Illetményét a jelenlegi illetménye szerint állapítja 

meg: alapilletmény: 201.000,- Ft, vezetői pótlék: 40.000,- Ft, összesen: 241.000,- Ft. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester, 

                  Holecz Andrásné munkaügyi ügyintéző 

Határidő: azonnal 

339/2011. (XII. 20.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház és Könyvtár 

intézményvezetői álláshelyére érkezett pályázatok véleményezésére bizottságot kér fel az alábbi 

szakemberek bevonásával: 

- Pelyhéné Lipták Gabriella Szabadkígyós, Rákóczi u. 18/1. 

- Hídvégi Julianna Doboz, Templom u. 5/a. 

- Mag Györgyné Kaszaper, Szent István 2/a. 

 A bizottság tagjainak díjazását 10.000,- Ft-ban határozza meg. 

 



Felelős: Ruck Márton polgármester, 

                  Holecz Andrásné munkaügyi ügyintéző 

Határidő: azonnal 

340/2011. (XII. 20.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Schéner Mihály Nevelési és Oktatási 

Központ intézményvezetői álláshelyére érkezett pályázatok véleményezésére bizottságot kér fel az 

alábbi szakemberek bevonásával: 

- Tuskáné Papp Erzsébet 5600 Békéscsaba, Szőlő u. 90. 

- Duray Miklósné 5600 Békéscsaba, Feketefenyő u. 13. 

- Susánszky Jánosné 5600 Békéscsaba, Lórántffy u. 17. 

A bizottság tagjainak díjazását 10.000,- Ft-ban határozza meg. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester, 

            Holecz Andrásné munkaügyi ügyintéző 

Határidő: azonnal 

341/2011. (XII. 20.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező 

vagyon biztosítására 2012. január 22.-i kockázatviselési kezdettel határozatlan időre a Groupama 

Garancia Biztosítóval kíván szerződést kötni 744.853,- Ft/ év biztosítási összeggel negyedéves 

díjfizetéssel. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a biztosítási szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester, 

           Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő: értelem szerint 

342/2011. (XII. 20.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a térség gazdasági és társadalmi 

fejlődésének elősegítése érdekében támogatni kívánja a biogáz üzem megvalósítását az 

önkormányzati tulajdonú 0122/46 hrsz.-ú ingatlan Gip-e övezeti besorolású részén a terület 

bérbeadása útján. 

Hozzájárul az ingatlan telekmegosztásához a Helyi Építési Szabályzatban foglaltak szerint. 

Megbízza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a befektetőkkel a megvalósítás érdekében. 

Készüljön jóváhagyás céljából előterjesztés, melyben kerüljön meghatározásra a projekt feladat és 

ütemterve, az önkormányzat feladatai és kötelezettségei. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

Határidő: értelem szerint 

343/2011. (XII. 20.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a térség gazdasági és társadalmi 

fejlődésének elősegítése érdekében támogatni kívánja az inkubátorház megvalósítását az 

önkormányzati tulajdonú 0122/46 hrsz.-ú ingatlan Gksz2 övezeti besorolású részén a terület 

bérbeadása útján. 

Hozzájárul az ingatlan telekmegosztásához a Helyi Építési Szabályzatban foglaltak szerint. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a projektötlet Európai Közös Jövő Építő ETT keretében kerüljön 

kidolgozásra a pályázat benyújtása érdekében max. 500.000 € költségvetéssel. 

A pályázat benyújtása előtt a projekt tartalma, a megvalósulás ütemei, az önkormányzat 

kötelezettsége kerüljön jóváhagyás céljából előterjesztésre az önkormányzat képviselő-testülete elé. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

Határidő: értelem szerint 



344/2011. (XII. 20.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önként vállalt feladatként ellátott 

Támogató Szolgálat további működését önkormányzati költségvetés terhére 1.172.960,- Ft összeggel 

a 2012. február 29. napjáig finanszírozza. 

Felkéri a polgármestert a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulással és a pályázattal kapcsolatban az 

irányító hatósággal a szükséges egyeztetések lefolytatására. 

Felkéri a jegyzőt és az intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester, 

         Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző,  

          Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

Határidő: értelem szerint 

345/2011. (XII. 20.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a Gondozási Központ 

intézményvezetője 2 fő megváltozott munkaképességű személyt továbbfoglalkoztatasson, napi négy 

órában 2012. december 31-ig, a költségvetésben meghatározott létszámkereten belül. 

A foglalkoztatáshoz szükséges 1.524.000 forintot (bér + járulékai) a 2012. évi költségvetésben 

biztosítja. 

A Képviselő-testület felkéri az Intézményvezetőt, hogy törekedjen megváltozott munkaképességű 

foglalkoztatására új munkaerő felvétele esetén. 

 

Felelős: Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

Határidő: azonnal 

346/2011. (XII. 20.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Start munkaprogram keretében 

szükséges gréder beszerzés többletköltségéhez a 2012. évi költségvetés terhére 375.000,- Ft-ot 

biztosít.  

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

Határidő: azonnal 

347/2011. (XII. 20.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Start munkaprogram keretében 

foglalkoztatott medgyesegyházi munkavállalók vonatkozásában felmerült és a pályázat által nem 

támogatott táppénz költségeket az önkormányzat a 2012. évi költségvetésében biztosítja és a gesztor 

önkormányzat részére megtéríti a megfelelő munkaügyi dokumentumok alapján. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 


