
1/2012. (I. 24.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az ipari terület fejlesztésére kiírt HURO pályázatra pályázatot nyújtson 
be Kürtös településsel közösen. A szükséges önerő biztosításáról a pályázat elnyerése esetén 
kíván dönteni. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester  
Határidő: a pályázat benyújtásának határideje 2012. január 31. 
 

2/2012. (I. 24.) Kt. határozat: 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló tájékoztatót elfogadja azzal, hogy a 
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Medgyesegyháza, Dózsa u. 2. sz. és a 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. sz. alatti bérlemények bérleti díjának tekintetében 
folytasson tárgyalást a bérlőkkel.  

 
Felelős: Ruck Márton polgármester  
Határidő: 2012. május 29-ei soros ülés 
 

3/2012. (I. 24.) 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 

 
4/2012. (I. 24.) Kt. határozat: 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek 2011 évi 
támogatásának felhasználásáról szóló beszámolót a 
- Mozgáskorlátozottak Medgyesegyháza-Bánkút Esélyegyenlőség-csoportja 
-  Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete 
- Vöröskereszt Medgyesegyházi Szervezete 
- Bűnmegelőzési- és Vagyonvédelmi Egyesület 
- Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány 
szervezetek vonatkozásában elfogadja. 
A képviselő-testület a Medgyesegyháza Sportegyesület tekintetében a 2011. évben, az 
egyesület részére biztosított támogatás összegéről 2012. február 10-éig ad lehetőséget az 
elszámolásra. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: azonnal, illetve 2012. február 10. 



5/2012. (I. 24.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pócsik Gusztáv Norbert és 
Gyarmati Zsoltné pályázatát érvénytelennek nyilvánítja tekintettel arra, hogy nem 
rendelkeznek a pályázati kiírásban meghatározott szakirányú iskolai végzettséggel, illetve 
felsőfokú végzettségük mellett nincs felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgájuk, nem 
rendelkeznek közművelődési intézményvezető-tanfolyam elvégzését igazoló okirattal és nem 
igazolt szakirányú szakvizsgának megfelelő feladatkörben szerzett 5 éves szakmai tapasztalat. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
              Holecz Andrásné munkaügyi ügyintéző 
Határidő: azonnal 

 
6/2012. (I. 24.) Kt. határozat: 

 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház és Könyvtár 
intézményvezetői munkakör betöltésére kiírt pályázatot érvényes pályázat hiányában 
eredménytelennek nyilvánítja, és felkéri a polgármestert, a Művelődési Ház és Könyvtár 
intézményvezetői állás betöltésére vonatkozó szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: azonnal 
 

7/2012. (I. 24.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 
2012. évi munkatervét elfogadja az alábbi kiegészítéssel:  
 
Május 29.  

- Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjainak felülvizsgálata 
- Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója 

 
Felelős: Ruck Márton polgármester, 
   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: értelem szerint. 
 

8/2012. (I. 24.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete közös megegyezéssel 2012. 
január 31. napjával meg kívánja szüntetni a Synapsis Háziorvosi Bt-vel a fennálló 
foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződését.  
Medgyesegyháza Város alkalmazottaira vonatkozóan egységes foglalkozás-egészségügyi 
szolgáltatási szerződést kíván kötni 2012. február 1. napjától a Kígyós-Med Betéti 
Társasággal (Újkígyós, Gyulai u. 30/2, képviseli: Majorosné dr. Hunya Sarolta) brutto 4 000 
Ft/fő/év szolgáltatási díj összegben.  



Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.  
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: 2012. január 31.  

 
 

9/2012. (I. 24.) Kt. határozat: 
 
1. Medgyesegyháza Város Képviselő-testülete kötelezettséget vállal, hogy a projekt 

pénzügyi finanszírozásához szükséges  108.581.332,- Ft önrészből, amely tartalmazza az 
EU Önerő Alap támogatást is, a rá eső összeget biztosítja az alábbi táblázat szerint:  

 
Település Önrész hitel nélkül (Ft) 
 Önrész 

összesen 
Önerő 

támogatás 
Saját forrás 

Újkígyós 50.317.663 50.194.183 123.480 

Medgyesegyháza 58.263.669 56.457.774 1.805.895 

Összesen 108.581.332 106.651.957 1.929.375 
    

 
2. Amennyiben a Társulás nem nyeri el a támogatást az EU Önerő Alapból vagy a forrás 

nem áll rendelkezésre, akkor ezt az összeget más módon fogja biztosítani. 

Felelős: Ruck Márton polgármester, 
 Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: azonnal  
 

10/2012. (I. 24.) Kt. határozat: 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, hozzájárul, hogy a Dél-Alföldi 
Ivóvízminőség-javító Konzorcium által fel nem használt tervezési önerő összege a Dél-Békési 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás számlájára kerüljön visszafizetésre. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester, 
 Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: azonnal  
 

11/2012. (I. 24.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-Békési Ivóvízminőség-
javító Önkormányzati Társulás által a KEOP- 1.3.0 kódszámú pályázat megvalósítása 
érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási ülésen Medgyesegyháza város 
érdekeit képviselve, a pályázati előírásokat, támogatási szerződésben foglaltakat figyelembe 



véve döntsön a közbeszerzési szakértő megbízásáról, valamint az általa lebonyolított 
közbeszerzési eljárások eredményeként a szolgáltatók, tervezők, kivitelezők kiválasztásáról. 

Felkéri a polgármestert, hogy a Társulási Tanács döntéséről a soron következő testületi ülésen 
számoljon be. 

Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

12/2012. (I. 24.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 
pályázati kiírásban foglaltak szerint hasznosítani kívánja a Medgyesegyháza, Kossuth tér 23. 
szám alatti 140 m2 alapterületű, valamint a Medgyesegyháza Kossuth tér 22. szám alatti 17 m2 
alapterületű üzlethelyiségeit. 
Felkéri a polgármestert a pályázat lebonyolítására és a 2012. február 28-i ülésre a pályázatok 
elbírálásának előkészítésére. 
 
Határidő: 2012. februári testületi ülés 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
 

1.  melléklet 

Pályázati kiírás helyiség bérbeadására 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete bérbeadásra meghirdeti a 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 23. sz. 118. hrsz. alatti épületben (volt Pártház) található, közös 
közterületi bejárattal rendelkező, egy helyiségből álló 140 m2 alapterületű üzlethelyiségét 
hasznosításra. 
 
A pályázó ajánlatának tartalmaznia kell: 

o a pályázó megnevezését, 
o a folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését, 
o bérleti díjként vállalt nettó összeget, 
o bérleti jogviszony tervezett időtartamát, 
o a tevékenység során foglalkoztatottak számát 
o az alábbi bérbeadói feltételek elfogadását: 

 
Bérbeadó feltételei: 
Ø A 18/1993. (XII.21.) Ök. rendelet helyiséggazdálkodásra vonatkozó szabályainak betartása 
Ø A bérleti jogviszonyt bármely fél, 60 napos határidővel bármikor, külön indokolás nélkül 

felmondhatja. Bérbeadót ez esetben sem terheli új bérlemény biztosításának kötelezettsége. 
Ø Bérlő a helyiségben helyben fogyasztásos szeszesital kimérési tevékenységet nem folytathat. 
Ø Bérlőnek a szerződés aláírásakor az első havi bérleti díjon felül további háromhavi bruttó 

bérleti díjat bérbeadónál letétbe kell helyezni kaucióként, amely a bérleti szerződés 
megszűnésekor a felek elszámolását követően visszafizetésre kerül a bérlő részére. 

Ø A bérleti díj előre a tárgyhó 5. napjáig fizetendő. 
Ø A bérleti díjon felül a közüzemi díjakat is meg kell téríteni a bérbe adó részére. 



Ø A bérleti díjat bérbe adó évente, január 1-től egyoldalúan módosíthatja. Ennek mértéke a 
hivatalosan közzétett várható infláció mértéke. 

Ø  A legalacsonyabb bruttó bérleti díj 70.000,- Ft/hó 
  

A pályázatokat zárt borítékban  Medgyesegyháza Város polgármesterének címezve, 
 

"Bérleti pályázat Kossuth tér 23." 
megjelöléssel, 2012. február 20.-án  

délelőtt 10.00 óráig 
lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal titkárságán. 

 
Postai úton megküldött pályázatok is csak a fenti időpontig beérkezve kerülnek elbírálásra! 
A pályázatok bontása 2012. február 20-án 10 órakor történik. 
 
A pályázatok elbírálása a Képviselő-testület 2012. február 28-i ülésén történik meg. 
Az elbírálás során - azonos ajánlatok esetén - előnyben részesülnek azok a pályázók, akik több helyi 
munkanélküli foglalkoztatását vállalják. 
 
Pályáztató fenntartja a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok számától függetlenül a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben a hasznosítási célt, vagy a pályázó által megjelölt 
díjat nem tartja elfogadhatónak. 
 
Az ingatlanrész megtekinthető munkaidőben, a Polgármesteri Hivatal munkatársával, Juhász 
György főelőadóval egyeztetetett időpontban. 

2. melléklet 

Pályázati kiírás helyiség bérbeadására 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete bérbeadásra meghirdeti a 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 22. sz. 116. hrsz. alatti épületben található, közvetlen közterületi 
bejárattal rendelkező, egy helyiségből álló 17 m2 alapterületű üzlethelyiségét (korábban ruházati üzlet) 
hasznosításra. 
A pályázó ajánlatának tartalmaznia kell: 

o a pályázó megnevezését, 
o a folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését, 
o bérleti díjként vállalt nettó összeget, 
o bérleti jogviszony tervezett időtartamát, 
o a tevékenység során foglalkoztatottak számát 
o az alábbi bérbeadói feltételek elfogadását: 

 
Bérbeadó feltételei: 
Ø A 18/1993. (XII.21.) Ök. rendelet helyiséggazdálkodásra vonatkozó szabályainak betartása 
Ø A bérleti jogviszonyt bármely fél, 60 napos határidővel bármikor, külön indokolás nélkül 

felmondhatja. Bérbeadót ez esetben sem terheli új bérlemény biztosításának kötelezettsége. 
Ø Bérlő a helyiségben helyben fogyasztásos szeszesital kimérési tevékenységet nem folytathat. 
Ø Bérlőnek a szerződés aláírásakor az első havi bérleti díjon felül további háromhavi bruttó 

bérleti díjat bérbeadónál letétbe kell helyezni kaucióként, amely a bérleti szerződés 
megszűnésekor a felek elszámolását követően visszafizetésre kerül a bérlő részére. 

Ø A bérleti díj előre a tárgyhó 5. napjáig fizetendő. 
Ø A bérleti díjon felül a közüzemi díjakat is meg kell téríteni a bérbe adó részére. 



Ø A bérleti díjat bérbe adó évente, január 1-től egyoldalúan módosíthatja. Ennek mértéke a 
hivatalosan közzétett várható infláció mértéke. 

Ø  A legalacsonyabb bruttó bérleti díj 15.000,- Ft/hó 
  

A pályázatokat zárt borítékban  Medgyesegyháza Város polgármesterének címezve, 
 

"Bérleti pályázat Kossuth tér 22." 
megjelöléssel, 2012. február 20.-án  

délelőtt 10.00 óráig 
lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal titkárságán. 

 
Postai úton megküldött pályázatok is csak a fenti időpontig beérkezve kerülnek elbírálásra! 
A pályázatok bontása 2012. február 20-án 10 órakor történik. 
 
A pályázatok elbírálása a Képviselő-testület 2012. február 28-i ülésén történik meg. 
Az elbírálás során - azonos ajánlatok esetén - előnyben részesülnek azok a pályázók, akik több helyi 
munkanélküli foglalkoztatását vállalják. 
 
Pályáztató fenntartja a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok számától függetlenül a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben a hasznosítási célt, vagy a pályázó által megjelölt 
díjat nem tartja elfogadhatónak. 
 
Az ingatlanrész megtekinthető munkaidőben, a Polgármesteri Hivatal munkatársával, Juhász 
György főelőadóval egyeztetetett időpontban. 
 
 

13/2012. (I. 24.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Ötvös Ildikó ( 
5837 Kisdombegyház, Kossuth 84. ) a Medgyesegyháza, Kossuth tér 22/a. szám alatti  : „Park 
Fagyizó”  helyiség január-március havi  összesen bruttó: 108.948,- Ft bérleti díját legkésőbb 
2012. április 20 napjáig fizesse meg. 
 
Felelős: Molnár Zoltán  
Határidő: értelem szerint 

 
 

14/2012. (I. 24.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetközi Konfekció Kft. 
(Békéscsaba, Alsó Körös sor 9.) kérelmét – a bérleti díj mértékének 2011. évi szintre történő 
csökkentésére vonatkozóan - az önkormányzat nehéz gazdasági helyzetére való tekintettel 
elutasítja.  
 
Felelős: Molnár Zoltán  
Határidő: azonnal 
 



15/2012. (I. 24.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július 15. napjával meg 
kívánja szüntetni Dr. Kovács Imre egyéni ügyvéddel kötött általános ügyvédi megbízásra 
vonatkozó szerződését.  
Az önkormányzatot megillető gázvagyon tárgyában a Legfelsőbb Bíróság előtt folyamatban 
lévő ügyez az Ügyvéd Úr egyedi megbízása szerint a felülvizsgálati kérelem elbírálásáig 
külön díjazás nélkül ellátja, pernyertesség esetén őt illeti az ellenféltől befolyt perköltség  
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 

16/2012. (I. 24.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 1 000 m3 szociális célú tűzifa beszerzéshez a 2012. 
évi költségvetésében önerőként biztosít 2 000 Ft/m3+ÁFA összeget és a szükséges szállítási 
költséget.  
Az árubeszerzést 2012. év január hónapban a Kbt. 122. § (7) bekezdés a,) pontja alapján 
elindított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében kívánja megvalósítani.  
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
   Szabó Istváné pénzügyi vezető 
Határidő: értelem szerint 
 

17/2012. (I. 24.) Kt. határozat: 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat a határozat 1. mellékletét képező Közbeszerzési 
Szabályzatot elfogadja, egyben hatályon kívül helyezi a 279/2009. (IX.29.) Kt. határozatot.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a tűzifa beszerzés közbeszerzési eljárásának 
lebonyolítására a legkedvezőbb ajánlattevővel, a KF Innotender Tanácsadó Kft.-vel kössön 
szerződést. Ajánlattételre az alábbi erdőgazdálkodókat kéri fel:  
- Nagy Zoltán 4172 Biharnagybajom, Csemetekert 1. 
- Gumi Coop Kft. 5700 Gyula, Dancza u. 1. 
- Tabaka Bt. 4254 Nyíradony, Móra F. u. 12. 
 
A Képviselő-testület a határozat 2. mellékletét képező ajánlattételi felhívást elfogadja.  
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
 



18/2012. (I. 24.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 60/2011. (III.1.) határozatát módosítja a 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg. 
Elnöknek Gácsér Béla jegyző helyett Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyzőt 

- Dr. Kormányos László helyett Kraller József  képviselőt, 
- közbeszerzési eljárás lebonyolításában közreműködő szervezet által kijelölt személyt.  

 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: azonnal 
 

19/2012. (I. 24.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Schéner Mihály 
Nevelési és Oktatási Központ Házirendjét a határozat mellékletét képező tartalommal. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: azonnal  
 
 

20/2012. (I. 24.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ 
közalkalmazottai részére a kötelezően biztosítandó minimálbér kiegészítésen túl munkáltatói 
döntésen alapuló illetménykiegészítéshez többletforrást nem biztosít, csak abban az esetben, 
ha ez az illetménykiegészítés átsorolás esetén a munkavállalótól nem vonható meg figyelembe 
véve, hogy a munkabére nem csökkenhet. 
Az intézmény 2012. évi költségvetése fenti elvek alapján kerüljön megtervezésre. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Ruck Márton polgármester 

  Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző  
 Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 
 
 

21/2012. (I. 24.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Medgyesegyházi Napközi 
Konyha épületére napkollektoros rendszer telepítése” című, KEOP-4.2.0/A/11-2011-0563 
azonosító jelű pályázatot megvalósítja az alábbi adatok szerint és igényt tart a Támogatói 
okiratban szereplő támogatási összegre. 

· A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 5666 Medgyesegyháza, Jókai u. 
5. 

· A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 153. 



· A projekt megnevezése: „Medgyesegyházi Napközi Konyha épületére napkollektoros 
rendszer telepítése” 

· A pályázati konstrukció száma: KEOP-4.2.0/A/11-2011-0563 
· A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: bruttó 14.150.887 Ft. 
· A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége 

(elszámolható költsége): 14.150.887 Ft 
· A támogatási összeg: 11.841.510 Ft (kivitelezésre eső ÁFA kompenzáció nélkül) 
· Az önkormányzati saját erő összege és forrása: 2.309.377 Ft összegű saját forrás. 

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott 
támogatáshoz szükséges önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti. 
Egyidejűleg a 149/2011 (IV.15.) számú Kt. határozatát hatályon kívül helyezni. 
Megbízza a polgármestert, hogy a Támogatói okirat mellékleteinek intézésével és a pályázat 
lebonyolításával. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: azonnal 
 

22/2012. (I. 24.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Medgyesegyházi Városi 
Uszoda épületére napkollektoros rendszer telepítése” című, KEOP-4.2.0/A/11-2011-0562 
azonosító jelű pályázatot megvalósítja az alábbi adatok szerint és igényt tart a Támogatói 
okiratban szereplő támogatási összegre. 

· A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 5666 Medgyesegyháza, Luther 5. 
· A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 126. 
· A projekt megnevezése: „Medgyesegyházi Városi Uszoda épületére napkollektoros 

rendszer telepítése” 
· A pályázati konstrukció száma: KEOP-4.2.0/A/11-2011-0562 
· A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: bruttó 26.284.530 Ft. 
· A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége 

(elszámolható költsége): 26.284.530 Ft 
· A támogatási összeg: 21.992.688 Ft (kivitelezésre eső ÁFA kompenzáció nélkül) 
· Az önkormányzati saját erő összege és forrása: 4.291.842 Ft összegű saját forrás 

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott 
támogatáshoz szükséges önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti. 
Egyidejűleg a 152/2011 (IV.15.) számú Kt. határozatát hatályon kívül helyezni. 
Megbízza a polgármestert, hogy a Támogatói okirat mellékleteinek intézésével és a pályázat 
lebonyolításával. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
 
 
 
 
 



23/2012. (I. 24.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Medgyesegyházi Idősek 
Otthona épületére napkollektoros rendszer telepítése” című, KEOP-4.2.0/A/11-2011-0557 
azonosító jelű pályázatot megvalósítja az alábbi adatok szerint és igényt tart a Támogatói 
okiratban szereplő támogatási összegre. 
 

· A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth 
tér 5. 

· A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 198/1 
· A projekt megnevezése: „Medgyesegyházi Idősek Otthona épületére napkollektoros 

rendszer telepítése” 
· A pályázati konstrukció száma: KEOP-4.2.0/A/11-2011-0557 
· A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: bruttó 10.556.463 Ft. 
· A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége 

(elszámolható költsége): 10.556.463 Ft  
· A támogatási összeg: 8.834.029 Ft (kivitelezésre eső ÁFA kompenzáció nélkül) 
· Az önkormányzati saját erő összege és forrása: 1.722.434 Ft összegű saját forrás 

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott 
támogatáshoz szükséges önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti. 
Egyidejűleg a 150/2011 (IV.15.) számú Kt. határozatát hatályon kívül helyezni. 
Megbízza a polgármestert, hogy a Támogatói okirat mellékleteinek intézésével és a pályázat 
lebonyolításával. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: azonnal 
 

24/2012. (I. 24.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Medgyesegyházi Óvoda-
Bölcsöde épületére napkollektoros rendszer telepítése” című, KEOP-4.2.0/A/11-2011-0553 
azonosító jelű pályázatot megvalósítja az alábbi adatok szerint és igényt tart a Támogatói 
okiratban szereplő támogatási összegre. 

· A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 5666 Medgyesegyháza, Hősök u. 
2. 

· A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 115. 
· A projekt megnevezése: „Medgyesegyházi Óvoda-Bölcsöde épületére napkollektoros 

rendszer telepítése” 
· A pályázati konstrukció száma: KEOP-4.2.0/A/11-2011-0553 
· A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: bruttó 8.755.501 Ft. 
· A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége 

(elszámolható költsége): 8.755.501 Ft 
· A támogatási összeg: 7.327.319 Ft (kivitelezésre eső ÁFA kompenzáció nélkül) 
· Az önkormányzati saját erő összege és forrása: 1.428.182 Ft összegű saját forrás 

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott 
támogatáshoz szükséges önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti. 



Egyidejűleg a 151/2011 (IV.15.) számú Kt. határozatát hatályon kívül helyezni. 
Megbízza a polgármestert, hogy a Támogatói okirat mellékleteinek intézésével és a pályázat 
lebonyolításával. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: azonnal 
 

25/2012. (I. 24.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-4.2.0/A pályázatok 
kapcsán szükséges önerő címén összesen 9.751.835 Ft összeget biztosít. 
Az önerő finanszírozása érdekében az önkormányzat támogatási szerződést köt a 
Zöldterületekért és Megújuló Energiákért Alapítvánnyal. Az alapítvány által biztosított 
támogatási összege összesen: 8.849.607 Ft. 
Alapítvány a kifizetési időpontokat megelőzően köteles a támogatási összeget átutalni az 
önkormányzat számlájára. Önkormányzat a támogatást kizárólag a beruházás önerők 
biztosítására használhatja fel. 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

26/2012. (I. 24.) Kt. határozat: 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-4.2.0/A pályázatban 
szereplő „Tájékoztatás és nyilvánosság”, valamint „Tanulmányok, vizsgálatok” feladatok 
ellátása összesen bruttó 750.000 Ft összegben szerződést kíván kötni a ENEREA Észak-
Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft-vel. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

27/2012. (I. 24.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Farkas Mária Medgyesegyháza, 
Hősök u. 4. szám alatti lakos által eladásra felkínált Medgyesegyháza, Hősök u. 4. szám alatti 
belterület 114 helyrajzi számú lakóház, udvar, melléképület, gazdasági épület rendeltetéssel 
nyilvántartott 2106 m2 összes területnagyságú lakóházas ingatlant az ingatlanról készített 
értékbecslést figyelembe véve 5.000.000,- Ft azaz ötmillió forint vételárért megvásárolja. 
A vásárlás feltétele az, hogy az eladó az ingatlannal való rendelkezési jogosultságát okirattal 
igazolja. 
 



A vételárból a jelzálog törléshez szükséges vételár-rész az eladó banknál vezetett technikai 
számlájára, a bank által közölt összegben kerül átutalásra. Az eladó részére az ingatlan 
tehermentesítése után fennmaradó vételár-rész kerül kifizetésre. 
Megbízza a polgármestert az adás-vétellel kapcsolatos szerződés elkészíttetésével és a 
szerződés aláírására. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: 2012. január 30. 
 
 

28/2012. (I. 24.) Kt. határozat: 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Medgyesegyháza Város 
szennyvízcsatornázásának IV. ütem kiépítése és a szennyvíztisztító telep bővítése” című 
KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0019 azonosító számú pályázat megvalósításához szükséges önerő 
forrást az alábbiak szerint biztosítja.  
 
A beruházás teljes nettó költsége: 655 629 500 Ft 
Várható támogatás nettó összege: (80,9%) 530 420 612 Ft 
Szükséges önerő nettó összege: 125 208 888 Ft 
 
Az önerő összegét az alábbi ütemezésben biztosítja:  
2012. évben nettó 1 890 653 Ft 
2013. évben nettó 117 531 690 Ft 
2014. évben nettó 5 786 545 Ft.  
 
Képviselő-testület a nyertes pályázat esetén az önerő finanszírozásához igénybe kívánja venni 
az EU Önerő Alap támogatását.  
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat elbírálásához szükséges nyilatkozatok, és 
intézkedések megtételére.  
Jelen határozat meghozatalával egyidejűleg a Képviselő-testület hatályon kívül helyezi e 
tárgyban hozott korábbi 82-84/2010. (III.30.) Kt, valamint 132-135/2010. (IV.29.) Kt. 
határozatait.  
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
 
 
 
 



29/2012. (I. 24.) Kt. határozat: 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Rehabilitációs és 
Szociális Hivatal által kiírásra került, „2012. évi pályázat az állami és nem állami 
fenntartású ápolás-gondozást nyújtó bentlakásos intézmények tárgyi feltételeinek 
javítását szolgáló állami támogatásra” című pályázaton részt kíván venni, a pályázat 
benyújtásához hozzájárulását adja.  
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat elbírálásához szükséges nyilatkozatok, és 
intézkedések megtételére.  
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 
Határidő: a pályázat benyújtási határideje: 2012. február 20. 24,00 óra 
 
 

30/2012. (I. 24.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gondozási Központ 
intézménynél 2012. március 1-től engedélyezi a szociális segítő álláshely betöltését, valamint 
egy plusz státuszt biztosít étkeztetés szakfeladatra.  
Felhatalmazza az intézményvezetőt a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.  
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
   Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 
Határidő: értelemszerűen  
 
 

31/2012. (I. 24.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt,  hogy a 
Kábel TV üzemeltetésére kötött szerződést vizsgálja meg és a szolgáltatást biztosító 
PRIMCOM Kft-vel tárgyaljon a műsor szolgáltatásra vonatkozó módosítások tekintetében.   
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: 2012. február 28. 
 
 

33/2012. (I. 27.) Kt. határozat: 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Plástyik Zsolt medgyesegyházi 
lakos 2012. 01. 27-én jegyzőkönyvbe foglalt kérelmét, amelyben az Új Magyar Gárda és a 
Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület nevében 2012. 01. 29-re a Művelődési Ház termét 
Lakossági fórum című rendezvény megtartására kérte, elutasítja. A Művelődési Ház termét 



illetve egyik önkormányzati intézmény helyiségét sem bocsájtja rendelkezésre ilyen 
rendezvény céljára.  
A Képviselő-testület a meghirdetett rendezvénytől elhatárolódik, mert a tervezett rendezvény 
már nem helyi érdekek képviseletére szerveződik, hanem a településen túlmutató politikai 
érdekeket kíván képviselni.  
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: azonnal 
 

34/2012. (II. 10.) Kt. határozat: 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dorogi Rajmund, a Schéner 
Mihály Nevelési és Oktatási Központ intézményvezetői állására benyújtott pályázatát 
érvénytelennek nyilvánítja tekintettel arra, hogy nem rendelkezik a pályázati kiírásban 
meghatározott felsőfokú iskolai végzettséggel, pedagógus szakvizsgával és 5 éves szakmai 
tapasztalattal. 

Felelős: Ruck Márton polgármester 
  Holecz Andrásné munkaügyi ügyintéző 
Határidő: azonnal 

35/2012. (II. 10.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinevezi a Schéner Mihály 
Nevelési és Oktatási Központ intézményvezetőjének 
 

Vermes Ritá-t 
 

2012. március 1. napjától öt év időtartamra 2017. július 31. napjáig. Havi alapilletményét 
bruttó 233.900,- Ft-ban, vezetői pótlékát bruttó 100.000,- Ft-ban állapítja meg. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
  Holecz Andrásné munkaügyi ügyintéző 
Határidő: 2012. február 29. 

36/2012. (II. 10.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Schéner Mihály Nevelési és 
Oktatási Központ óvoda tagintézmény vezetőjének kötelező óraszámát 2012. február 15-ével - 
a bánkúti tagóvodában a szükséges óvodapedagógus létszám biztosítása érdekében - 8 óráról 
16 órára megemeli, illetve a különbözetet pedig túlórában biztosítja, a törvényi kötelezettség 
megfelelésnek érdekében. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
  Piják Andrásné mb. intézményvezető 
Határidő: 2012. február 15. 



 
37/2012. (II. 10.) Kt. határozat: 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács István és Kovács 
Istvánné Medgyesegyháza, Batthyány u. 12. szám alatti lakosok eladási ajánlatával nem kíván 
élni, mert az ingatlan környékén nincs olyan jellegű fejlesztési terve az önkormányzatnak, 
amihez azt hasznosítani tudná. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: azonnal 
 

38/2012. (II. 10.) Kt. határozat: 
 
Medgyesegyháza Város Képviselő-testülete az Idősek Otthona korszerűsítésének lehetőségeit 
megvitatta a TIOP 3.4.2-11./1. kódszámú, önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit 
fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázaton való részvétellel 
egyetért, a pályázat benyújtásához hozzájárulását adja. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: 2012. február 29. 
 
 

39/2012. (II. 10.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012-2013. évre 
vonatkozóan a 20-100 m /óra közötti fogyasztású helyekkel kb. 91.000 m3/év 
gázmennyiséggel csatlakozni kíván a Békés Megyei Önkormányzat és partner 
önkormányzatainak közös gáz energia beszerzéséhez. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
  Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: értelemszerűen 
 
 

40/2012. (II. 10.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20 m3/óra alatti fogyasztású 
helyeken a 2012-2013. évre vonatkozóan egyetemes szolgáltatási körben kívánja a szükséges 
szolgáltatást biztosítani. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
  Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: értelemszerűen 



 

 
41/2012. (II. 28.) 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 
 
 

42/2012. (II. 28.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza 
Sportegyesület 2011. évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: azonnal 
 

43/2012. (II. 28.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Schéner Mihály Nevelési és 
Oktatási Központ  
 
Alapító okirat 4.) pontjában a „Általános Iskola” és a „5665 Pusztaottlaka, 
Felszabadulás u. 12.” szövegrész hatályát veszti. 
 
Alapító okirata 11.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„ 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 és Pusztaottlaka közigazgatási területén a medgyesegyházi 
intézményegység és telephelye. 
Medgyesbodzás közigazgatási területén a medgyesbodzási telephely. 
 
Bölcsődei ellátás: 
Bölcsődei ellátási területe Medgyesegyháza közigazgatási területe.” 
 



Alapító okirat 15.) pontja az alábbiakkal egészül ki: 
 
Az intézmény Pénzforgalmi bankszámla száma: 11733137-16654907 
 
Alapító okirata 16.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„16. Az intézmény tevékenységei, szakfeladat számai: 

Alaptevékenységek: 
889101   Bölcsődei ellátás   (1997:XXXI.tv.42.§.gyvt.) 
851011   Óvodai nevelés,ellátás  (1993:LXXIX.tv.20.§.a) 
     
851012       Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,ellátása:  
A többi gyermekkel együtt nevelhető  gyermek aki: 
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd 
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyamon.  
(1993:LXXIX.tv.20.§.b) 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  
oktatása (1-4. évfolyamon) 
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók általános iskolai oktatása (1-4. 
évfolyamon) 
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
tanulók általános iskolai oktatása (1-4. évfolyamon) 
852013 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 1-4 
évfolyamon. 

- román nyelvoktatás 
852021   Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  5-8.évfolyamon 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
(5-8. évfolyamon) 
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók általános iskolai oktatása (5-8. 
évfolyamon) 
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
tanulók általános iskolai oktatása (5-8. évfolyamon) 
 
852023   Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 5-8. 
évfolyamon 

- román nyelvoktatás 



855911  Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912  Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855913  Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése  
855914  Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915  Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
855916  Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
562912  Óvodai intézményi étkeztetés 
562913  Iskolai intézményi étkeztetés 
562917  Munkahelyi étkeztetés 
522000 Szállítást kiegészítő egyéb szolgáltatás 
493909 Máshová nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás (iskolabusz szolgáltatás) 
856099  Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
- logopédiai ellátás 
- gyógytestnevelés 
 931204  Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
 680002  Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése 
 811000  Építményüzemeltetés 
 
Alapító okirat 18.1) pontja az alábbiakkal egészül ki: 
 
 „ebből: Jókai u. 3.       120 fő 
 Luther u. 5-7.   316 fő” 
 
Alapító okirat 18.2) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„18.2. Óvodai nevelés 
medgyesegyházi intézményegység     145 fő 
ebből: Hősök u. 2                      125 fő 
 Bánkút, Kossuth u. 10.   20 fő 
 
medgyesbodzási telephely:          35 fő” 
Alapító okirat 20.1) pont első bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 
 
„ Medgyesegyháza, Jókai u. 3.” 
 
Alapító okirat 20.1.) pontjában a „Pusztaottlaka Községi Önkormányzat tulajdonában 
lévő, az önkormányzat törzsvagyona körébe sorolt Pusztaottlaka belterület, 
Felszabadulás u. 12. sz.” szövegrész hatályát veszti. 
 
Alapító okirata 23.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„23.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 



a) A közalkalmazottak jogállásáról szól 1992. XXXIII. törvény alapján létrejövő 
közalkalmazotti jogviszony. 

b) A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény alapján létrejövő 
munkaviszony. 

c) A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrejövő egyéb 
foglalkoztatásra irányuló jogviszony.” 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az intézmény-fenntartó társulás valamennyi 
településének jóváhagyását követően a módosított, és a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okirat aláírására. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző    

  Piják Andrásné mb. intézményvezető 
Határidő: értelem szerint  
 
 

44/2012. (II. 28.) Kt. határozat: 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ 
 
Alapító okirat 1.) pontjában a “Ellátottak számára nyitva álló helyiség: 
Medgyesegyháza Kossuth tér 13 (Támogató Szolgáltatás)” szövegrész hatályát veszti  
 
Alapító okirat 6.) pontja az alábbiakkal egészül ki: 
 
Az intézmény Pénzforgalmi bankszámla száma: 11733137-16654921 
 
Alapító okirata 7.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„ 7. Illetékességi és működési köre: Békés Megye Közigazgatási területe (12/7.), Dél-Békési 
Kistérség Többcélú Társulás településeinek közigazgatási területe a társulási 
megállapodásban rögzített ellátások esetén, egyebekben Medgyesegyháza közigazgatási 
területe. 
 
Alapító okirata 12.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„ 12. Az  önállóan működő költségvetési szerv állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: 
 
1.)   889921   Szociális étkeztetés (Szt.62.§) 

Ellátási terület: Medgyesegyháza és Almáskamarás közigazgatási területe. 
2.)   889922   Házi segítségnyújtás (Szt.63.§)  
3.)   889924   Családsegítés (Szt.64.§) 
4.)   889923   Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Szt.65.§) 



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. 
5.)   881011 Idősek nappali ellátása (Szt.65/F.§) 
     Ellátási terület : Medgyesegyháza és Almáskamarás közigazgatás területe 
6.) 873011  Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása. (Szt.68.§) 
     Ellátási területe: Békés megye közigazgatási területe. 
7.) 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás (Gyer.39.§) 
 Feladatellátás helye: Medgyesegyháza, Luther u. 1.          
8.) Egészségügyi alapellátás keretében az alábbi feladatot látja el :  
      (1990.évi LXV. törvényben felsorolt kötelezően ellátandó feladatokból) 

869041  Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
869042  Ifjúság egészségügyi gondozás 
869031  Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 
862101  Háziorvosi alapellátás 
862301  Fogorvosi alapellátás 
862102  Háziorvosi ügyelet ellátás 

 
9.)      680002   Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
10.)    811000   Építményüzemeltetés” 
 
Alapító okirata 15.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„15.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

a) A közalkalmazottak jogállásáról szól 1992. XXXIII. törvény alapján létrejövő 
közalkalmazotti jogviszony. 

b) A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény alapján létrejövő 
munkaviszony. 

c) A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrejövő egyéb 
foglalkoztatásra irányuló jogviszony.” 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított, és a módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző    

  Mészárosné Hrubák Mária. intézményvezető 
Határidő: 2012. március 1.  



 

45/2012. (II. 28.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház és Könyvtár  
 
Alapító okirat 4.) pontja az alábbiakkal egészül ki: 
 
Az intézmény Pénzforgalmi bankszámla száma: 11733137-16654914 
 
Alapító okirata 13.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„ 13.) Alaptevékenysége, szakfeladata: 
 
855933      Foglalkoztatást elősegítő képzések 
910502    Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése. 
 Medgyesegyháza közművelődésének, közművelődési közösségei tevékenységének 
koordinálása. Ismeretterjesztő, kulturális, szakköri tevékenység irányítása, összefogása. 
Népművészeti hagyományok ápolása. 
910123      Könyvtári szolgáltatások: 
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 
A közművelődési tevékenységekkel kapcsolatos iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, 
önképző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenysége, alkotó művelődési 
közösségek, táborok, vetélkedők, fesztiválok, népünnepélyek tevékenységei. 
680002     Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
811000     Építményüzemeltetés” 
 
Alapító okirata 14.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„14.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

a) A közalkalmazottak jogállásáról szól 1992. XXXIII. törvény alapján létrejövő 
közalkalmazotti jogviszony. 

b) A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény alapján létrejövő 
munkaviszony. 



c) A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrejövő egyéb 
foglalkoztatásra irányuló jogviszony.” 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított, és a módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
  Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: 2012. március 1. 
 
 

46/2012. (II. 28.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 
 
Alapító okirata 8.) pontja Azonosító adatok: Bankszámlaszáma az alábbiakra módosul: 
 
Az  intézmény Pénzforgalmi bankszámla száma: 11733137- 15725211. 
 
Alapító okirata 8.) pontjában a költségvetési számlákhoz tartozó alszámlák törlésre 
kerülnek. 
 
Alapító okirata 9.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„Tevékenységi kör: 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben meghatározott az önkormányzat 
működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására a nemzetiségek jogairól szóló 2011. CLXXIX. 
törvényben meghatározott feladatok. 
Jegyzői hatáskörbe tartozó államigazgatási feladatok ellátása. 
Ellátja a helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzatok, az önállóan működő 
költségvetési szervek, valamint az önálló jogi személyiségű Medgyesegyháza – Újkígyós – 
Medgyesbodzás Szélessávú Informatikai Infrastruktúra Fejlesztése Beruházási Társulás 
számviteli, könyvviteli, gazdálkodási feladatait.” 
 
Alapító okirata 11.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
841112  Önkormányzati jogalkotás 
841126  Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 
882111  Aktív korúak ellátása 
882112  Időskorúak járadéka 
882113  Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114  Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115  Ápolási díj alanyi jogon 

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&amp;twhich=1745#sid256
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&amp;twhich=1745#sid256


882117  Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118  Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119  Óvodáztatási támogatás 
882202  Közgyógyellátás 
889967  Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
 
Alapító okirat 11.) pontjában a „Medgyesegyháza – Újkígyós – Medgyesbodzás 
Szélessávú Informatikai Infrastruktúra Fejlesztése Beruházási Társulás 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. sz.” szövegrész hatályát veszti. 
 
Alapító okirata 13.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„ 13.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő és ügykezelő, melyekre a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény az irányadó.  
Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó.  
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény az irányadó.”  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított, és a módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
  Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: 2012. március 1. 
 

47/2012. (II. 28.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza – 
Pusztaottlaka – Medgyesbodzás Alapfokú Közoktatási Intézményfenntartó  Társulás Társulási 
Megállapodását a határozat mellékletét képező módosításokkal egységes tartalommal 
elfogadja. 
a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az intézményfenntartó társulás valamennyi 
településének jóváhagyását követően a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
48/2012. (II. 28.) Kt. határozat: 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint taggyűlés a határozat 
mellékletét képező táblázatokban foglalt tartalommal elfogadja a Medgyesegyházi Vízmű 



Nonprofit Kft., mint szolgáltató által 2012. április 1. napjától alkalmazandó ivóvíz és 
szennyvízdíjakat. 
Felhatalmazza az ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Nadabán János ügyvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 

48/2012. (II.28.) Kt. határozat melléklete 
 

Lakossági (nettó) díjak alakulása: 
 

 
 

Díjfajták 2011. év 

2012. év 
 

január 1. – 
március 31. 

 

április 1. –
december 31. 

IVÓVÍZ: 

 
Alapdíj (Ft/hó) 
 

 
_ 

 
_ 

 
150 

 
Fogyasztási díj Ft/m³) 
 

 
265 

 
275 

 
242 

SZENNYVÍZ: 

C
sa

to
rn

án
 

el
ve

ze
te

tt Alapdíj (Ft/hó) _ _ 150 

Felhasználói díj (Ft/m³) 410 426 393 

 
Megjegyzés: 
 

- Mivel a kéttényezős díjat – alapdíj és fogyasztással arányos díj – 2012. április 1-től 
vezetjük be, így a változások %-os összevetésének részleteit úgy az ivóvízért, mint 
a szennyvízért fizetendő nettó díjak vonatkozásában külön táblázatokban mutatjuk 
be. 

- A lakosságnak a május 1. és szeptember 30. közötti időszakban a vízfogyasztásból 
10 % locsolási kedvezményt adunk, vagyis ennyivel csökkentjük a kiszámlázott 
szennyvízmennyiséget. 

- A szippantott szennyvíz – mint folyékony hulladék –díjait a Képviselő-testület 
önkormányzati rendeletben határozta meg. 



 

48/2012. (II.28.) Kt. határozat melléklete 
 
 

Egyéb, nem lakossági (nettó) díjak alakulása: 
 

 
 

Díjfajták 2011. év 

2012. év 
 

január 1. – 
március 31. 

 

április 1. –
december 31. 

IVÓVÍZ: 

 
Alapdíj (Ft/hó) 
 

 
_ 

 
_ 

 
Változó, ld! 
táblázatban* 

 
Fogyasztási díj Ft/m³) 
 

 
332 

 
350 

 
289 

SZENNYVÍZ: 

C
sa

to
rn

án
 

el
ve

ze
te

tt Alapdíj (Ft/hó) _ _ 
Változó, ld! 
táblázatban* 

Felhasználói díj (Ft/m³) 512 542 458 

 
Megjegyzés: 
 *    Az alapdíj mértéke bekötési átmérőnként /D(mm)/ változó, lásd külön táblázatban. 

- Mivel a kéttényezős díjat – alapdíj és fogyasztással arányos díj – 2012. április 1-től 
vezetjük be, így a változások %-os összevetésének részleteit úgy az ivóvízért, mint 
a szennyvízért fizetendő nettó díjak vonatkozásában külön táblázatokban mutatjuk 
be. 

- A lakosságnak a május 1. és szeptember 30. közötti időszakban a vízfogyasztásból 
10 % locsolási kedvezményt adunk, vagyis ennyivel csökkentjük a kiszámlázott 
szennyvízmennyiséget. 

- A szippantott szennyvíz – mint folyékony hulladék – 2012. évi díjait a Képviselő-
testület önkormányzati rendeletben határozta meg. 

 
 

 



 

48/2012. (II.28.) Kt. határozat melléklete 

 

A 2012. április 1-től bevezetésre kerülő alapdíjak 

(Ivóvízellátás és szennyvízelvezetés területén) 

 

 

 

D 
(mm) 

 

Alapdíjak 

Fogyasztók 

Ivóvíz felhasználók Szennyvíz kibocsátók 

(csatornán elvezetett) 

Ivóvízre Szennyvízre Lakossági Egyéb Összesen: Lakossági Egyéb Összesen: 

Ft/hó db 

13 150 150 1.793 108 1.901 968 108 1.076 

20 800 800 - 10 10 - 10 10 

25 2.500 2.500 - 2 2 - 2 2 

30 3.000 3.000 - 8 8 - 8 8 

80 8.000 8.000 - 2 2 - 2 2 

Összesen: 1.793 130 1.923 968 130 1.098 

 

49/2012. (II. 28.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint taggyűlés a határozat 
mellékletét képező táblázatban foglalt tartalommal elfogadja a Medgyesegyházi Vízmű 
Nonprofit Kft., mint szolgáltató által 2012. április 1. napjától alkalmazandó vízterhelési 
díjakat. 
Felhatalmazza az ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Nadabán János ügyvezető 
Határidő: értelem szerint  



 

49/2012. (II.28.) Kt. határozat melléklete 
 

2012. évi vízterhelési díjak 
 

 
 

Év 

 
NAV-nak 
fizetendő 

Ft/év 

 
Beszedett 

összeg 
Ft/év 

Számlázott mennyiség 
m³/év 

Vízterhelési díj 
Ft/m³ 

 
csatornás 

 

 
szippantott 

 
csatornás 

 
szippantott 

 
2011. 

 
1 222 000 

 
1 271 428 

76 213 814   
70 315 6 712 13,50 48 

 
2012. 

  
1 245 925 

72 850 800 14,50 48 
  3150*  48  

 
Megjegyzés: 

* A csatornán érkező összes (76 000 m3/év) szennyvízmennyiségből az alábbiakban 
részletezettek szerinti egyes vállalkozások kibocsátott (3 150 m3/év) szennyvize 
kiemelkedően magas terhelést okoz. Éppen ezért terhelés arányosan őket a magasabb 
terhelési díjtételbe soroltuk be.  
   

 
Érintettek megnevezése: 

 
Kibocsátott szennyvízmennyiség  

(m3/év) 
Vendéglő (Dózsa utca)    630 
Autómosó (Gárdonyi utca)    780 
Iskola konyha, Süllős&Süllős Kft. (Jókai u.) 1 300 
Csicsely Z. műhely (Gárdonyi utca)     90 
ÁFÉSZ Benzinkút (Gárdonyi utca)     70 
Pizzéria-Vendéglő (Dózsa utca)    280 
Összesen: 3 150 

 
A NAV-nak ténylegesen befizetendő összeget a negyedéves bevallások alapján – melyek az 
aktuális szennyvízminták akkreditált labor által bevizsgált paraméterein alapszanak – utólag 
vetik ki.  
Mivel a díjbeszedés havi rendszerű, így bizonyos mértékig kénytelenek vagyunk becslésre 
hagyatkozni. Az eddigi tapasztalatok szerint az eltérés – beszedett és befizetendő összeg 
között – plusz/mínusz néhány százalék. 
Itt kell megjegyezni, hogy a ma már korszerűtlen szennyvíztisztító-telep nem képes az év 
minden időszakában közel azonos hatékonysággal dolgozni. Ugyanakkor kedvezőtlen – 
érzéketlen a finomításra – a negyedévente egyszeri méréses módszer is. Reményeink szerint a 
Szennyvízhálózat-fejlesztés IV. ütemének megvalósulásával – amely érinti a tisztítótelep 
bővítését, korszerűsítését is – lehetővé válik egy még „finomabb” hangolású kiértékelés. 



 
50/2012. (II. 28.) Kt. határozat: 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 2/1996. 
(I.23.) Kt. számú határozatát, mely a nem fizető fogyasztók ivóvíz szolgáltatásból történő 
kikapcsolására vonatkozik, tekintettel arra, hogy az ellentétes a hatályos jogszabályokkal. 
Felkéri az ügyvezetőt, hogy hátralékos fogyasztók esetében a jogszabályok rendelkezései 
szerint járjon el. 
 
Felelős: Nadabán János ügyvezető 
Határidő: azonnal 
 

51/2012. (II. 28.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési rendeletben 
meghatározott polgármesteri keret felhasználására vonatkozóan a határozat mellékletét 
képező szabályzatot fogadja el.  
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
  Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: 2012. március 01. 
 

52 /2012. (II. 28.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendes felmondással 2012. 
augusztus 31. napjára fel kívánja mondani a Süllős & Süllős Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Kft-vel (Budapest, Páncél u. 16.) 2004. november 10. napán kelt közétkeztetés biztosítására 
vonatkozó vállalkozói szerződést, a szerződés 19. pontjában foglaltakra hivatkozva.  
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Ruck Márton 
  Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: felmondásra 2012. február 29. 

 
53 /2012. (II. 28.) Kt. határozat: 

 
Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete új 100%-os tulajdonú 
önkormányzati nonprofit Kft-t kíván alapítani, önkormányzati feladatok hatékonyabb, 
gazdaságosabb formában történő ellátása érdekében. 
Felhatalmazza a polgármestert az új gazdasági társaság alapításával kapcsolatos feladatok 
előkészítésére, az alapító okirat elkészíttetésére és testületi előterjesztésére, megvalósítási 
ütemterv és 2012. és 2013. évre vonatkozó üzleti terv elkészítésére. 
Az önkormányzati feladatok közül a sportcsarnok, a városi uszoda és a Schéner ház 
működtetéseit, a városi újság szerkesztését és kiadását, a PR tevékenységet, a rendezvények, 



pályázatok lebonyolítását, a közművelődési és közétkeztetési feladatok ellátását kívánja 2012 
évben ütemezetten kiszervezni.   
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: 2012. áprilisi testületi ülés 
 
 

54 /2012. (II. 28.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben egyetért az új gazdasági 
társaság létrehozását követően a Művelődési Ház és Könyvtár intézmény 2012. július 31. 
napjával történő megszűntetésével.  
Fentiek alapján nem kíván pályázatot kiírni az intézményvezetői állásra.  
Az intézményvezetői feladatok ellátására 2012. március 1-től 2012. július 31-ig az intézmény 
közalkalmazottai közül Varga Márkot bízza meg illetménye változatlanul hagyásával.  
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, áprilisi ülésre 
alternatívaként kerüljön előerjesztésre az intézményvezetői pályázati kiírás. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
  Holecz Andrásné 
Határidő: értelem szerint 
 

55/2012. (II. 28.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a medgyesegyházi civil 
szervezetek 2012. évi támogatására a határozat melléklete szerinti pályázati felhívást teszi 
közzé az önkormányzat honlapján. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester, 
  Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző. 
Határidő: azonnal 
 
 

56/2012. (II. 28.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. §. (3) bekezdése által előírt középtávú tervet a határozat 
mellékletét képező táblázatban foglaltak szerint.  
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
  Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
  Szabó Istvánné pénzügyi csoportvezető 
Határidő: azonnal 
 



57/2012. (II. 28.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Ramasz András Károly 
Medgyesegyháza,  Rákóczi  u.  6/f.  és  ifjabb  Ramasz  András  Békéscsaba,  Kőris  u.  6.  III.  em.  
10. szám alatti lakosok eladási ajánlatával nem kíván élni, mert az ingatlan megfelelő 
hasznosítására nincs lehetősége. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: azonnal 
 

58/2012. (II. 28.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sportcsarnok használati díját 
hétvégén és munkaszüneti napokon az alábbiak szerint határozza meg 2012. március 1. 
napjától.  
 
Fűtési idényen kívül: bruttó 4 000 Ft/óra 
Fűtési idényben:         bruttó 5 000 Ft/óra 
 
Felelős: Vermes Rita intézményvezető 
Határidő: értelemszerű 
 
 

59/2012. (II. 28.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012-2013. évre 
vonatkozóan kinyilvánítja, hogy a 20-100 m3/óra közötti fogyasztású helyekkel, kb. 91.000 
m3/év gázmennyiséggel csatlakozni kíván a Békés Megyei Önkormányzat gesztorságával 
létrejövő közös földgáz beszerzésre irányuló szindikátushoz. 
A Képviselő-testület a Szindikátusi Szerződés tervezetét a jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Szindikátusi 
Szerződést aláírja és a közös földgáz beszerzés ügyében eljárjon.  
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
  Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző. 
Határidő: értelemszerűen 
 

60/2012. (II. 28.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-Békési Kistérségi Többcélú 
Társulás Társulási Megállapodás módosítását a határozat mellékletét képező 6/2012. (II.10.) 
számú tanácsi határozatban foglalt tartalommal jóváhagyja. 
Felhatalmazza a polgármester a szükséges intézkedések megtételére és az okirat módosítás 
aláírására. 
 



Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

62/2012. (III. 23.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete megerősíti 218/2011.(VIII.30.) 
Kt. határozatát, melyben 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.  
A képviselő-testület a megszüntetett álláshelyeket 5 évig nem állítja vissza. 
Felhatalmazom a polgármestert a létszámcsökkentéssel kapcsolatos támogatás igénylésére. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Holecz Andrásné munkaügyi ügyintéző 
Határidő: 2012. április 12. 
 

63/2012. (III. 23.) Kt. határozat: 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012/2013 tanévben két első 
osztály indítását engedélyezi a Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ intézményben. 
 
Felelős: Vermes Rita igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 

64/2012. (III. 23.) Kt. határozat: 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012/2013 nevelési évre 7 
óvodai csoport működését engedélyezi a Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Intézményben, 



ebből 5 csoportot a medgyesegyházi telephelyen, 1 csoportot a bánkúti telephelyen 1 
csoportot a medgyesbodzási telephelyen. 
 
Felelős: Vermes Rita igazgató 
Határidő : értelem szerint 
 

65/2012. (III. 27.) 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 

66/2012. (III. 27.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Román 
Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.  
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Negrea Dániel elnök 
Határidő: azonnal  

67/2012. (III. 27.) Kt. határozat: 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Medgyesegyházi 
Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzatának 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót 
elfogadja.  
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Nyáriné Szlávik Mária elnök 
Határidő: azonnal  
 

68/2012. (III. 27.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ 2011. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 
Határidő: azonnal 
 



 

69/2012. (III. 27.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a – 2011. december, 2012. január 
– február  hónapokban az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót 
elfogadja.  
 
Felelős: Ruck Márton  polgármester 
Határidő: azonnal 
 

70/2012. (III. 27.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Otthon Gondoz-Lak Szociális 
Közhasznú Egyesület kérelmét az 1993. évi III. tv. 58/A. §-ában foglalt önkormányzati 
hozzájárulás megadására vonatkozóan nem támogatja. 
Az Egyesület által biztosított házi segítségnyújtás önkormányzati feladatellátás keretében 
elérhető a területen és a jelenlegi ellátáshoz képest többletszolgáltatást nem biztosít.  
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

71/2012. (III. 27.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ Szakmai 
Programját és annak mellékleteit a határozat mellékletét képező tartalommal módosításokkal 
egységes szerkezetben elfogadja. 

 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
  Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 
Határidő: azonnal 
 

72/2012. (III. 27.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete összeférhetetlenség és érintettség 
fennállása miatt kizárja a Medgyesegyházi Nebulókért Alapítványt és a Medgyesegyháza 
Sportegyesületet a 255/2012 (II.28) Kt. határozattal a medgyesegyházi civil szervezetek 
támogatására kiírt pályázati eljárásból. 
A civil támogatási keretet lecsökkenti 380 000 Ft-ra.  
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: azonnal 



 

73/2012. (III. 27.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Schéner Mihály Nevelési és 
Oktatási Központ 2012. évi költségvetésben a gyermeknapi program – városi gyermeknap, 
kerékpártúra - támogatására 320 000 Ft önkormányzati támogatást biztosít. A 2012-es 
költségvetés polgármesteri keret előirányzatát 1 200 E Ft-al megemeli. Felhatalmazza a 
polgármestert, hogy ezen összeget civil szervezetek támogatására használja fel.  
Felhatalmazza a jegyzőt a szükséges költségvetési rendelet módosítás előkészítésére.  
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 

74/2012. (III. 27.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetésében 
a civil szervezetek támogatására elkülönített 380 000 Ft összegből 
 

- a Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak  
Egyesülete működését      150 E Ft összeggel 

- a Medgyesegyházi Bűnmegelőző Vagyonvédelmi és 
Önvédelmi Egyesület működését      180 E Ft összeggel 

- Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesület 
működését          50 E Ft összeggel 

támogatja.  
 

Felkéri a Polgármestert az elszámolási kötelezettséget is tartalmazó támogatási szerződések 
aláírására.  
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
   Szabó Istvánné pénzügyi csoportvezető 
Határidő: azonnal 
 

75/2012. (III. 27.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Schéner Mihály Nevelési és 
Oktatási Központ intézmény keretében 2012. szeptember 1. napjától a bölcsődei ellátást, mint 
önként vállalt önkormányzati feladatot nem kívánja tovább működtetni.  
2012. szeptember 1. napjától az intézmény létszámát 3 fővel csökkenti.  
Felhatalmazza az intézmény vezetőjét a feladat ellátás megszűnésével kapcsolatos 
munkáltatói intézkedések megtételére az esetlegesen szükséges további fenntartói döntések 
előkészítésére.  



 
Felelős: Vermes Rita igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 

76/2012. (III. 27.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 
pályázati kiírásban foglaltak szerint hasznosítani kívánja a Medgyesegyháza, Kossuth tér 23. 
szám alatti 140 m2 alapterületű, valamint a Medgyesegyháza Kossuth tér 22. szám alatti 17 m2 
alapterületű üzlethelyiségeit. 
Felkéri a polgármestert a pályázat lebonyolítására és a 2012. május 29-i ülésre a pályázatok 
elbírálásának előkészítésére. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: 2012. májusi testületi ülés 
 
1. melléklet 

Pályázati kiírás 
helyiség bérbeadására 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete bérbeadásra meghirdeti a 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 23. sz. 118. hrsz. alatti épületben (volt Pártház) található, közös 
közterületi bejárattal rendelkező, egy helyiségből álló 140 m2 alapterületű üzlethelyiségét 
hasznosításra. 
 
A pályázó ajánlatának tartalmaznia kell: 

o a pályázó megnevezését, 
o a folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését, 
o bérleti díjként vállalt nettó összeget, 
o bérleti jogviszony tervezett időtartamát, 
o a tevékenység során foglalkoztatottak számát 
o az alábbi bérbeadói feltételek elfogadását: 

 
Bérbeadó feltételei: 
Ø A 18/1993. (XII.21.) Ök. rendelet helyiséggazdálkodásra vonatkozó szabályainak betartása 
Ø A bérleti jogviszonyt bármely fél, 60 napos határidővel bármikor, külön indokolás nélkül 

felmondhatja. Bérbeadót ez esetben sem terheli új bérlemény biztosításának kötelezettsége. 
Ø Bérlő a helyiségben helyben fogyasztásos szeszesital kimérési tevékenységet nem folytathat. 
Ø Bérlőnek a szerződés aláírásakor az első havi bérleti díjon felül további háromhavi bruttó 

bérleti díjat bérbeadónál letétbe kell helyezni kaucióként, amely a bérleti szerződés 
megszűnésekor a felek elszámolását követően visszafizetésre kerül a bérlő részére. 

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

hivatalosan közzétett várható infláció mértéke. 
Ø  A legalacsonyabb bruttó bérleti díj 70.000,- Ft/hó 
  

A pályázatokat zárt borítékban  Medgyesegyháza Város polgármesterének címezve, 



 
"Bérleti pályázat Kossuth tér 23." 

megjelöléssel, 2012. május 21.-én délelőtt 10.00 óráig 
lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal titkárságán. 

 
Postai úton megküldött pályázatok is csak a fenti időpontig beérkezve kerülnek elbírálásra! 
A pályázatok bontása 2012. május 21.-én 10 órakor történik. 
A pályázatok elbírálása a Képviselő-testület 2012. május 29-i ülésén történik meg. 
Az elbírálás során - azonos ajánlatok esetén - előnyben részesülnek azok a pályázók, akik több helyi 
munkanélküli foglalkoztatását vállalják. 
Pályáztató fenntartja a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok számától függetlenül a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben a hasznosítási célt, vagy a pályázó által megjelölt 
díjat nem tartja elfogadhatónak. 
 
Az ingatlanrész megtekinthető munkaidőben, a Polgármesteri Hivatal munkatársával, Juhász 
György főelőadóval egyeztetetett időpontban. 
 
2. melléklet 

Pályázati kiírás 
helyiség bérbeadására 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete bérbeadásra meghirdeti a 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 22. sz. 116. hrsz. alatti épületben található, közvetlen közterületi 
bejárattal rendelkező, egy helyiségből álló 17 m2 alapterületű üzlethelyiségét (korábban ruházati üzlet) 
hasznosításra. 
 
A pályázó ajánlatának tartalmaznia kell: 

o a pályázó megnevezését, 
o a folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését, 
o bérleti díjként vállalt nettó összeget, 
o bérleti jogviszony tervezett időtartamát, 
o a tevékenység során foglalkoztatottak számát 
o az alábbi bérbeadói feltételek elfogadását: 

 
Bérbeadó feltételei: 
Ø A 18/1993. (XII.21.) Ök. rendelet helyiséggazdálkodásra vonatkozó szabályainak betartása 
Ø A bérleti jogviszonyt bármely fél, 60 napos határidővel bármikor, külön indokolás nélkül 

felmondhatja. Bérbeadót ez esetben sem terheli új bérlemény biztosításának kötelezettsége. 
Ø Bérlő a helyiségben helyben fogyasztásos szeszesital kimérési tevékenységet nem folytathat. 
Ø Bérlőnek a szerződés aláírásakor az első havi bérleti díjon felül további háromhavi bruttó 

bérleti díjat bérbeadónál letétbe kell helyezni kaucióként, amely a bérleti szerződés 
megszűnésekor a felek elszámolását követően visszafizetésre kerül a bérlő részére. 

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

hivatalosan közzétett várható infláció mértéke. 
Ø  A legalacsonyabb bruttó bérleti díj 15.000,- Ft/hó 
  

A pályázatokat zárt borítékban  Medgyesegyháza Város polgármesterének címezve, 
 



"Bérleti pályázat Kossuth tér 22." 
megjelöléssel, 2012. május 21.-én délelőtt 10.00 óráig 
lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal titkárságán. 

 
Postai úton megküldött pályázatok is csak a fenti időpontig beérkezve kerülnek elbírálásra! 
A pályázatok bontása 2012. május 21.-én 10 órakor történik. 
A pályázatok elbírálása a Képviselő-testület 2012. május 29-i ülésén történik meg. 
Az elbírálás során - azonos ajánlatok esetén - előnyben részesülnek azok a pályázók, akik több helyi 
munkanélküli foglalkoztatását vállalják. 
Pályáztató fenntartja a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok számától függetlenül a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben a hasznosítási célt, vagy a pályázó által megjelölt 
díjat nem tartja elfogadhatónak. 
 
Az ingatlanrész megtekinthető munkaidőben, a Polgármesteri Hivatal munkatársával, Juhász 
György főelőadóval egyeztetetett időpontban. 
 
 

77/2012. (III. 27.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete közös megegyezéssel meg 
kívánja szüntetni a 0122/46 hrsz.-ra vonatkozó Faraga Jánossal kötött haszonbérleti 
szerződést 2012. március 31. napjával.  
A szerződés aláírásával egy időben visszafizeti a bérlő részére az általa már megfizetett bruttó 
407 235,- Ft haszonbért. 
Kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben bérlőnek más módon a talaj előkészítés során 
felmerült nettó 307 382 Ft költsége 2012. június 30-ig nem térül meg, azt kártérítés címén 
megfizeti.  
Felhatalmazza a polgármestert a jogviszony megszűntetése kapcsán szükséges háromoldalú 
megállapodás aláírására.  
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 

  Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
  Szabó Istvánné pénzügyi csoportvezető 

Határidő: 2012. március 31. 
 

78/2012. (III. 27.) Kt. határozat: 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező 0122/46 
hrsz.-ú szántó művelési ágú 8 ha 1447 m2 területű 272, 76 AK értékű ingatlant a gazdasági év 
végéig az önkormányzati feladat ellátása érdekében ingyenesen használatba adja a 
Pusztaottlaka Önkormányzat, mint gesztor részére a START program keretében történő 
hasznosításra.  
Felhatalmazza a polgármestert a mezőgazdasági haszonbérleti szerződés megkötésére.  
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 



  Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: 2012. április 01.  
 

79/2012. (III. 27.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Medgyesegyháza Városi 
Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervét a mellékletnek megfelelően jóváhagyja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: 2012. március 31.  
 
 

83/2012. (IV. 24.) Kt. számú határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Idősek Otthona korszerűsítése 
érdekében hozott pályázat benyújtását támogató 38/2012. (II.10.) Kt. határozatát hatályon 
kívül helyezi a kedvezőtlen pályázati feltételekre tekintettel. 

Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: azonnal 
 

84/2012. (IV. 24.) Kt. számú határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 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 
 

85/2012. (IV. 24.) Kt. számú határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az új 100%-os tulajdonú 
Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Kft.-t alapítása 
érdekében az alábbiakról dönt. 
 
I. 
Mint  alapító  a Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit 
Kft. első ügyvezetőjének 

Balogh László Csaba 
 



5661 Újkígyós, Wesselényi u. 25. szám alatti lakost jelöli ki határozatlan időre 2012. május 2. 
napjától az ügyvezetésre kiírt pályázat elbírálásáig. 
  
Az ügyvezetői feladatok ellátásáért megbízási díját bruttó 100.000,- Ft/hó összegben állapítja 
meg. 
 
II. 
Mint  alapító  a Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit 
Kft. Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak az alábbi személyeket választja meg:  
Elnök:  
 Kraller József 5666 Medgyesegyháza, Batthyány u. 2/B. 
Tagok:  
 Forgó Pál 5666 Medgyesegyháza, Gárdonyi u. 12/A. 

Machnicz Endre 5666 Medgyesegyháza, Zsilinszky u. 44/A. 
 
A Felügyelő Bizottsági tagok megbízatása határozott időre szól 2012. május 2. napjától 2014. 
december 31. napjáig tart.  
 
III. 
Mint  alapító  a Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit 
Kft. könyvvizsgálójának  

Dr. Kulcsár László Istvánné 
címe: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 60. sz. alatti lakost választja meg 2012. május 2. 
napjától 2016. május 31. napjáig. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester, 
   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
   Holecz Andrásné humánpolitikai ügyintéző 
Határidő: azonnal. 
 

86/2012. (IV. 24.) Kt. számú határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a határozat mellékletét képező 
tartalommal - elfogadja az új 100%-os tulajdonú Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési,  
Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Kft.-t alapító okiratát. 2012. május 2. napjától ütemezett 
feladatellátással a nonprofit Kft. keretében kívánja ellátni a városi uszoda és sportcsarnok, a 
Schéner ház működtetését, a városi újság szerkesztését és kiadását, a PR tevékenységet, a 
rendezvények, pályázatok lebonyolítását, a közművelődési, könyvtár és közétkeztetési 
önkormányzati feladatok ellátását a hatékonyabb, gazdaságosabb formában történő ellátás, 
működtetés érdekében. 
Felhatalmazza a polgármestert a gazdasági társaság alapításával kapcsolatos intézkedések 
megtételére, megállapodások, okiratok aláírására. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 



   Balogh László Csaba ügyvezető 
Határidő: értelem szerint 
 

Melléklet a 86 /2012. (IV.24.) Kt. határozathoz 
 

Alapító okirat 

Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 
rendelkezéseinek megfelelően, nem jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység 
folytatására az alábbi egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaságot alapít az 
alábbiak szerint: 

 

1. A társaság cégneve, székhelye,  

1.1. A társaság cégneve: Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

A társaság rövidített cégneve Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit. Kft 

1.2. A társaság székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 25.  

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is. 

1.3. A társaság telephelyei: 

5666 Medgyesegyháza, Jókai Mór u. 3. 

5666 Medgyesegyháza Bánkút, Petőfi Sándor u. 44 

5666 Medgyesegyháza, Damjanich János u. 51. 

5666 Medgyesegyháza, Luther Márton u. 5-7. 

2. A társaság alapítója 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata 

Törzskönyvi azonosító: 725217 

Székhely: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 1. 

Képviseletre jogosult neve: Ruck Márton polgármester 

Anyja születési neve: Meliska Anna 

Lakcím: 5666 Medgyesegyháza, Virág u. 7. 



 

3. A társaság tevékenységi köre 

3. 1. főtevékenység: 94.99’08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

3. 2. Egyéb tevékenység  

   42.99’08 Egyéb m.n.s. építés 

   43.99’08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 

   47.25’08 Ital-kiskereskedelem 

   47.29’08 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem 

   56.10’08 Éttermi, mozgó vendéglátás 

   56.21’08 Rendezvényi étkeztetés 

   56.29’08 Egyéb vendéglátás 

   56.30’08 Italszolgáltatás 

   58.14’08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

   63.11’08Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 

   63.12’08 Világháló-portál szolgáltatás 

   63.99’08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 

   68.20’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

   70.21’08 PR, kommunikáció 

   70.22’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 

   71.12’08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 

   73.20’08 Piac-, közvélemény-kutatás 

   79.12’08 Utazásszervezés 

   82.19’08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 

   82.30’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

   85.52’08 Kulturális képzés 

   85.59’08 M.n.s. egyéb oktatás 

   88.10’08 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 



   88.91’08 Gyermekek napközbeni ellátása 

   90.01’08 Előadó-művészet 

   91.03’08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 

    9311’08 Sportlétesítmény működtetése 

   93.29’08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

3.3. A társaság ügyvezetése nem jogosult a tevékenységi kör módosítására. 

4. A társaság működésének időtartama 

A társaság időtartama: határozatlan 

5. A társaság törzstőkéje 

5.1. A társaság törzstőkéje 500.000 Ft, azaz Ötszázezer forint, amely Ötszázezer Ft, azaz 
Ötszázezer készpénzből áll,amely a törzstőke 100 százaléka. 

5.2. A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a pénzbeli hozzájárulás 100 %-
át 

be kell fizetni a társaság számlavezető bankjába. 

6. A tag törzsbetétje 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata 500.000 Ft, azaz: Ötszázezer forint készpénz 
törzsbetéttel rendelkezik. 

7. Üzletrész 

A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot 
az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet. 

8. Az üzletrészek átruházása, felosztása 

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. 

8.2. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés, valamint a házastársi 
közös vagyon megosztása esetén osztható fel. 

8.3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új 
taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító 
okiratot társasági szerződésre módosítani. 

9. Rendelkezés a nyereségről 



Nonprofit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel 
folytathat, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagot nem illeti meg, az 
osztalékként ki nem fizethető, hanem az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. 

10. Az alapítói határozat 

10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről az 
ügyvezetőt írásban értesíti. 

10.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény 
a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 

10.3. Az ügyvezető nettó 10.000.000,- Ft, azaz: Tízmillió forint értékhatárt meghaladó 
szerződéseket csak az alapító előzetes írásbeli hozzájárulásával köthet. Ugyanazon 
jogviszonyhoz kapcsolódó szerződéseknél az értékhatárt össze kell számítani. Az alapító 
előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül megkötött az értékhatárt meghaladó szerződések 
érvénytelenek. Az alapítói előzetes írásbeli hozzájáruláshoz kötött szerződések esetén az 
ügyvezető erről a körülményről a szerződő partnereket előre tájékoztatni köteles. 

11. Az ügyvezető 

11.1. A társaságnak egy ügyvezetője van: 

Név: Balogh László Csaba 

Születési hely és idő: Békéscsaba, 1983. 08. 19. 

Anyja születési neve: Rákóczi Éva 

Lakcím: 5661 Újkígyós, Wesselényi u. 25. 

Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól 

A megbízatás kezdő időpontja: 2012. május 2.  

Az alapító az ügyvezetőt bármikor indoklás nélkül visszahívhatja. 

11.2. Az ügyvezető tisztségét megbízási jogviszonyban látja el. A jogviszony részletes 
tartalmát az alapítóval kötött megbízási szerződésben kell rögzíteni. 

Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és 
más hatóságok előtt. 

A társaság munkavállalói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja. 

Az alapító évente, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásakor köteles megtárgyalni 
az ügyvezető előző üzleti évben végzett munkájának értékeléseit és határoznia a részére 
megadható felmentvény tárgyában. 
11.3 Az ügyvezető feladatai: 



- intézi a társaság ügyeit és képviseli a társaságot, 
- gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, 
- az alapító által hozott a társaságra vonatkozó határozatokról folyamatos nyilvántartást 

vezet (Határozatok Könyve), 
- elkészíti a társaság mérlegét és a vagyonkimutatást, ezeket az alapító elé terjeszti, 
- köteles az alapító kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti 

könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni, 
- az ügyvezető a társaság tagjairól nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet.  

 
11.4. Megszűnik az ügyvezetői tisztség: 

-  a megbízás időtartamának lejártával, 

-  visszahívással, 

-  törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, 

-  lemondással, 

-  ha az ügyvezető meghal. 

11.5. Az ügyvezető: 

- a társaság tevékenységi körébe tartozó üzletszerű gazdasági tevékenységet saját 
nevében nem folytathat, 

- nem lehet korlátlanul felelős tagja a társaságéhoz hasonló tevékenységet végző más 
gazdasági társaságnak, 

- nem lehet egyéni vállalkozó a társaságéhoz hasonló vagy azonos tevékenységi körben, 
nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéhoz hasonló tevékenységet folytató más 
gazdasági társaságban. 

12. Cégjegyzés 

A cégjegyzés akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá az 
ügyvezető önállóan írja a nevét az aláírási címpéldánynak megfelelően. 

13. Felügyelő Bizottság 

13.1. A társaságnál 3 tagú felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottság elnökét és 
tagjait az alapító jelöli ki. 

Az első felügyelő bizottság megbízatása 2012. május 2-től  2014. december 31.-ig. 

13.2. A felügyelő bizottság elnöke: 

Név: Kraller József 

Anyja születési neve: Szpevár Mária 

Lakcím: 5666 Medgyesegyháza, Batthyány u. 2/B. 

13.3. A felügyelő bizottság tagjai: 



Név: Forgó Pál 

Anyja születési neve: Kovács Judit 

Lakcím: 5666 Medgyesegyháza, Gárdonyi u. 12/A. 

Név: Machnicz Endre 

Anyja születési neve: Marik Mária 

Lakcím: 5666 Medgyesegyháza, Zsilinszky u. 44/A. 

13.4. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság határozatképes, ha 
mindhárom tag jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. A 
felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelő bizottsági 
tevékenységben nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségében az alapító, illetve 
munkáltatója nem utasíthatja.  

13.5. A felügyelő bizottság az ügyvezetőtől, illetve a gazdasági társaság vezető állású 
munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet az érintett írásban 15 napon belül köteles 
teljesíteni. A felügyelőbizottság a társaság könyveit és iratait - ha szükséges, szakértők 
bevonásával - megvizsgálhatja. 

13.6. A  számviteli törvény szerinti beszámolóról az alapító csak a felügyelő bizottság írásbeli 
jelentésének birtokában határozhat. 

13.7 A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. 

13.8  A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját 
megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az 
ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy 
az ellenőrzést mást, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is 
kiterjessze. 

13.9 A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok 
és a cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a 
kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság 
ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek 
nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. 

13.10. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni valamennyi lényeges üzletpolitikai 
jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az alapító kizárólagos hatáskörébe 
tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról az alapító csak a 
felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. 
 

13.11. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, 
vagy alapító okiratba, illetve az alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság 
vagy a tag érdekeit, köteles erről haladéktalanul tájékoztatni az alapítót. 



14. Könyvvizsgáló 

14.1. A társaságnál az alapító könyvvizsgálót jelöl ki: 

Név: Dr. Kulcsár László Istvánné 

Anyja születési neve: Dékány Ilona 

Lakcím: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 60. 

Kamarai nyilvántartási száma: 004764 

A megbízatás kezdő időpontja: 2012. május 2. 

A megbízatás lejárta: 2016. május 31. 

14.2. A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a gazdasági társaság könyveibe 
betekinthet, az ügyvezetőtől, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a 
társaság pénzforgalmi számláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit 
megvizsgálhatja. 

14.3.A könyvvizsgáló jelentése nélkül az alapító a számviteli törvény szerinti beszámoló 
elfogadásáról nem határozhat. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást 
szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan 
tényt észlel, amely a vezető tisztségviselő vagy a felügyelő bizottság tagjainak a törvényben 
meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles erről az alapítót tájékoztatni. 

15. A társaság megszűnése 

15. 1. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után 
fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg. 

15.2. A társaság megszűnik, ha 

- az alapító elhatározza jogutód nélküli megszűnését, 
- az alapító elhatározza jogutódlással történő megszűnését, 
- a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja, a cégbíróság hivatalból elrendeli törlését, 
- a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti. 
 

16. Egyéb rendelkezések 

16.1. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen 
közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget. 

16.2. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és 
tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Medgyesegyháza, 2012. május 2. 



Az alapító aláírása: 

...................................................................................................................................... 

Ruck Márton polgármester az alapító képviselője 

Ellenjegyzem: Medgyesegyháza, 2012. május 2. 

 

87/2012. (IV. 24.) Kt. számú határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi KÉSZ 
Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Kft. részére működésének biztosítására 
önkormányzati támogatásként 

Május hónapban  6.057,-E Ft-ot, 
a törzstőke biztosításával egyidejűleg (2012. május 2.) 
Június hónapban   1.300,- E Ft.-ot, 
Július hónapban   2.100,- E Ft.-ot, 
Augusztus hónapban  2.000,- E Ft.-ot, 
Szeptember hónapban 5.900,- E Ft-ot, 
Október hónapban  5.600,- E Ft-ot, 
November hónapban  5.600,- E Ft-ot, 
December hónapban 5.866,- E Ft-ot, összesen 34.423,- Ft-ot biztosít a 2012. évi 
költségvetésből a feladatellátással érintett előirányzatok terhére. 

Felhatalmazza a polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére, a feladat-ellátási és 
támogatási szerződés aláírására.  
 
Felelős: Ruck Márton polgármester, 
   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
   Szabó Istvánné pénzügyi csoportvezető 
   Balogh László Csaba ügyvezető 
Határidő: értelemszerűen. 
 

88/2012. (IV. 24.) Kt. számú határozat: 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Medgyesegyházi 
KÉSZ Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak 
ellátására a határozat mellékletében foglalt tartalommal. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester, 
  Holecz Andrásné humánpolitikai ügyintéző 
Határidő: azonnal. 

Melléklet a 88 /2012. (IV.24.) Kt. határozathoz 



 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a  
 

Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Kft. 
 
ügyvezetői feladatainak ellátására. 
 
Pályázati feltételek: 
 - felsőfokú iskolai végzettség, 
 - magyar állampolgárság, 
 - büntetlen előélet. 
Előnyben részesül az a pályázó, aki 
 - közgazdaságtudományi  végzettséggel, 
 - gazdasági társaságnál szerzett vezetői gyakorlattal, 

- EU-s projekt tervezési és finanszírozási gyakorlattal rendelkezik. 
Pályázathoz csatolni kell: 
 - szakmai életrajz, 
 - a kft. vezetésére, és működésére vonatkozó elképzeléseket, 
 - az iskolai végzettséget igazoló okmány másolatát, 
 - erkölcsi bizonyítványt. 
 
Az ügyvezetői feladatok ellátása  határozatlan idejű munkaviszony keretében történik. 
Munkabér,  illetve egyéb juttatás megegyezés szerint. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 24. 
A pályázat elbírálására a képviselő-testület 2012. május 29-i ülésén kerül sor. 
A munkakör betölthető 2012. június 1. napjától. 
A pályázatokat Ruck Márton polgármester címére kérjük benyújtani (5666 Medgyesegyháza, 
Kossuth tér 1.) 
A pályázat iránt érdeklődők a Kft. alapításával, működésével, feladatellátásával kapcsolatos 
tájékoztató dokumentációt átvehetik a Polgármesteri Hivatalban és tájékoztatást kérhetnek 
Ruck Márton polgármestertől. 
 

89/2012. (IV. 24.) Kt. számú határozat: 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati feladatellátás 
önkormányzati gazdasági társaság keretében történő ellátására tekintettel: 
Az önkormányzat engedélyezett létszámát 2012. május 1. napjával 0,3 fő (Schéner Ház 
üzemeltetés) 
2012. június 30. napjával 3 fő (uszoda alkalmazottai) státusszal csökkenti. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintett munkavállalókat tájékoztassa az 1992. évi 
XXII. tv. 85/A-85/B-85/C . § szerinti munkáltató személyében bekövetkező jogutódlásról. 



Felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladatátadással érintett megbízási, valamint 
vállalkozási és egyéb szerződéseket közös megegyezéssel szüntessék meg, figyelemmel a 
feladatellátás időpontjára. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Holecz Andrásné humánpolitikai ügyintéző 
Határidő: értelem szerint 
 

90/2012. (IV. 24.) Kt. számú határozat: 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Medgyesegyháza Város 
Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2011. évre vonatkozó éves 
összefoglaló ellenőrzési jelentését. 
 
Felelős : Ruck Márton polgármester 
Határidő: értelemszerű 
 

91/2012. (IV. 24.) Kt. számú határozat: 
 

1. Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi 
központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. számú melléklet 2. pontja 
alapján (továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. 
 
2. Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a 
következő nyilatkozatot teszi: 
 
I. Medgyesegyháza Város Önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 3 878 fő. 
 
II. Medgyesegyháza Város önkormányzat a helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben 
ilyen jogcímen 50 000 ezer forint összegű bevételt tervez. 
 
III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét 65 582 ezer forint összegű működési 
célú hiánnyal fogadta el. 
 
IV. Medgyesegyháza Város Önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező 
könyvvizsgálatra kötelezett. 
Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló 
elfogadta. 
 
V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés 
a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel. 
 



Felelős: Ruck Márton polgármester, 
              Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző, 
 Szabó Istvánné pénzügyi csoportvezető 
Határidő: értelem szerint 
 

92/2012. (IV. 24.) Kt. számú határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 31. napjával fel 
kívánja mondani az ALI TRADE Kft-vel (5600 Békéscsaba, Bercsényi u. 23.) 2005. 
szeptember 1-től érvényes Medgyesegyháza Kossuth tér 25. szám alatti ingatlan 90 m2 
területű üzlethelyiségre és a hozzá tartozó udvari, részben fedett vendéglátó teremre 
vonatkozó bérleti szerződését. 
A birtokbaadással egy időben visszafizeti a bérlő által letétként befizetett 240.555,- Ft 
összeget. 
Felhatalmazva a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, okiratok aláírására. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
             Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 

93/2012. (IV. 24.) Kt. számú határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pusztaottlaka Községi 
Önkormányzat megkeresésére kinyilvánítja, hogy – figyelembe véve a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 2013. január 1. napjától hatályos 
rendelkezéseit – nem kíván körjegyzőséget alakítani az önkormányzatra háruló igazgatási 
feladatok ellátására.  
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: azonnal 
 

94/2012. (IV. 24.) Kt. számú határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete leghamarabb 2012. július 31. 
napjával kívánja megszűntetni a Süllős & Süllős Kft.-vel fennálló közétkeztetésre vonatkozó 
jogviszonyát.  
Felhatalmazza a polgármestert a közös megegyezéssel történő szerződés megszűntetéshez 
szükséges intézkedések megtételére, okiratok aláírására.  
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
             Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 



 

95/2012. (IV. 24.) Kt. számú határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 50.000.000,- Ft összegű 
folyószámla-hitelkeret felvételét határozza el.  
A hitel célja: átmeneti likviditási problémák kezelése. 
A hitelkeret lejárata: 2012. december 21. 
Az Önkormányzat vállalja, hogy a hitelt, a kamatát és a járulékos költségeit a hitel teljes 
futamideje alatt beépíti a költségvetésébe és az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi 
intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra 
kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a pénzforgalmi bankszámlát és az egyéb 
számlákat) - ahol ezt jogszabály nem zárja ki - felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást 
biztosít.  
Az Önkormányzat hozzájárul a helyben maradó személyi jövedelemadó, a települési 
önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatás, valamint a 
normatív hozzájárulás és egyéb támogatások OTP Bank Nyrt. javára történő 
engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az engedményezett bevételeket az OTP Bank 
Nyrt. a folyószámla-hitelkeret szerződésből eredő tartozás törlesztésére fordítja. 
Az Önkormányzat megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt 
amennyiben a pénzforgalmi bankszámláján, valamint a központi támogatások elkülönítésére 
szolgáló alszámláján a jelen szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek 
teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a 
helyi adók és a gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az 
Önkormányzat pénzforgalmi bankszámlájára átvezesse. 
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitelkeret és járulékainak visszafizetésére. 
Felhatalmazza a polgármestert az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a 
fentiek szerinti tartalommal a szerződés aláírására.  
 
Felelős : Ruck Márton polgármester 
               Dr. Horváthné dr. Barta Edit Jegyző 
    Szabó Istvánné pénzügyi csoportvezető 
Határidő: értelemszerű 
 
 

96/2012. (IV. 24.) Kt. számú határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete rulírozó munkabérhitel felvétele 
mellett dönt. A rulírozó hitelkeret biztosításával az Önkormányzatnak lehetősége nyílik – a 
személyi juttatások finanszírozásához - havonta munkabérhitelt igénybe venni. 
Igénybe vehető munkabérhitel maximális összege: 16.000.000,- Ft 
A rulírozó munkabérhitel lejárata: 2012. december 21. 
Az Önkormányzat vállalja, hogy a hitelt, a kamatát és a járulékos költségeit a hitel teljes 
futamideje alatt beépíti a költségvetésébe és az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi 
intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra 
kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a pénzforgalmi bankszámlát és az egyéb 
számlákat) - ahol ezt jogszabály nem zárja ki - felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást 
biztosít.  



Az Önkormányzat hozzájárul a helyben maradó személyi jövedelemadó, a települési 
önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatás, valamint a 
normatív hozzájárulás és egyéb támogatások OTP Bank Nyrt. javára történő 
engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az engedményezett bevételeket az OTP Bank 
Nyrt. a folyószámla-hitelkeret szerződésből eredő tartozás törlesztésére fordítja. 
Az Önkormányzat megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt 
amennyiben a pénzforgalmi bankszámláján, valamint a központi támogatások elkülönítésére 
szolgáló alszámláján a jelen szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek 
teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a 
helyi adók és a gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az 
Önkormányzat pénzforgalmi bankszámlájára átvezesse. 
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitelkeret és járulékainak visszafizetésére. 
Felhatalmazza a polgármestert az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a 
fentiek szerinti tartalommal a szerződés aláírására.  
 
Felelős : Ruck Márton polgármester 
               Dr. Horváthné dr. Barta Edit Jegyző 
    Szabó Istvánné pénzügyi csoportvezető 
Határidő: értelemszerű 
 

97/2012. (IV. 24.) Kt. számú határozat: 
 

A Dél-Békési Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Környezet és Energia 
Operatív Program keretében ivóvízminőség-javítás KEOP-1.3.0 kódszámú pályázat 

önerő finanszírozása. 
 

1. Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Dél- Békési 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tagja kötelezettséget vállal, hogy a  
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0014 azonosító számú Dél-Békési Ivóvízminőség-javító 
Projekt 721 469 922 Forint összköltségű projekt pénzügyi finanszírozásához 
szükséges 108.581.330,- Ft önrészből, amely tartalmazza az EU Önerő Alap 
támogatást is, a rá eső összeget biztosítja az alábbi táblázat, valamint a mellékletként 
pénzügyi ütemezés szerint: 

 
Település Önrész hitel nélkül (Ft) 
 Önrész 

összesen 
Önerő 

támogatás 
Saját forrás 

Újkígyós 50.317.662 50.194.182 123.480 
Medgyesegyháza 58.263.668 56.457.773 1.805.895 
Összesen 108.581.330 106.651.955 1.929.375 
    

2. Amennyiben a Társulás nem nyeri el a támogatást az EU Önerő Alapból vagy a forrás 
nem áll rendelkezésre, akkor ezt az összeget más módon fogja biztosítani. 
 

Képviselő-testület az önerő biztosításáról szóló  9/2012. (I.24.) Kt. határozatát hatályon kívül 
helyezi. 



 
Felelős: Ruck Márton polgármester, 
 Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: azonnal  
 

98/2012. (IV. 24.) Kt. számú határozat: 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a szociális nyári 
gyermekétkeztetésre kiírt pályázat benyújtásához. A megvalósítást önerő biztosítása nélkül, 
100 %-os támogatással vállalja.  
 
Felelős: Ruck Márton polgármester, 
 Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: a pályázat benyújtására 2012. május 2. 
 

99/2012. (IV. 24.) Kt. számú határozat: 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Farkas Gyula és Nagy Attila 
képviselők által benyújtott interpellációra, a jegyző által adott választ elfogadja.  
 
Felelős:Ruck Márton polgármester 

 Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: azonnal 
 

100/2012. (V. 15.) Kt. számú határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában álló 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 24/b. szám alatti 119/2 hrsz.-ú ingatlanból 51,45 m2 területű 
közterületről közvetlenül megközelíthető üzlethelyiséget, melyben szociális bolt kialakítására 
és üzemeltetésére kerül sor, valamint a Medgyesegyháza, Kossuth tér 24. szám alatti 119/1. 
hrsz.-ú ingatlan épületének hátsó részét, melynek hasznos alapterülete: 256,7 m2 és udvarát, 
melyben betonelemek gyártására kerül sor a START program befejezéséig, illetve legkésőbb 
2012. december 31. napjáig az önkormányzati feladatellátás érdekében ingyenesen 
használatba adja Pusztaottlaka Község Önkormányzata, mint gesztor részére a START 
program keretében történő hasznosításra. 
Felhatalmazva a polgármestert a - határozat mellékletét képező - megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
             Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
 



MEGÁLLAPODÁS 

Amely létrejött  
egyrészről Medgyesegyháza Város Önkormányzata (képviseli: Ruck Márton polgármester) 
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1., mint tulajdonos (továbbiakban;Tulajdonos) 
másrészről Pusztaottlaka Községi Önkormányzata (képviseli: Simonka György 
polgármester) 5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 10., mint használó (továbbiakban: 
Használó) 
között az alábbi napon és helyen a következő feltételekkel: 
 
 
Előzmények: 
 
Felek Medgyesbodzás Községi Önkormányzattal közösen részt vesznek a 2012. évi 
Startmunka-programban, melynek gesztora Használó. 
 
A 2012. évi Start-munka program 3 projektben valósul meg : 
A mezőgazdasági projekt részét képezi az állattenyésztés, növénytermesztés. Az itt 
megtermelt élelmiszerek elsődleges hasznosítása az önkormányzati konyha, illetve szociális 
bolt létrehozásával lenne biztosítva. 
A közúthálózat javítása projekt elsődleges célja a három település járdáinak rendbe tétele, 
mely járdalapok, betonelemek gyártásával és lerakásával valósulna meg. 
    

1. A projekt megvalósításához Tulajdonos az alábbi ingatlanjait térítésmentesen átadja 
Használó részére a megállapodás mellékletét képező vázrajz szerint: 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 24/b. szám alatti, 119/2 hrsz.-ú ingatlanból 51,45 m2 
területű közterületről közvetlenül megközelíthető üzlethelyiséget, melyben a projekt 
alatt szociális bolt kialakítására és üzemeltetésére kerül sor, 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 24. szám alatti 119/1. hrsz.-ú ingatlan épületének hátsó 
részét, melynek hasznos alapterülete: 256,7m2 és udvarát, melyben a projekt keretein 
belül betonelemek gyártására kerül sor. Nem képezi a bérlet tárgyát az ingatlan 
utcafronti 64 m2 területű üzlethelyisége. 

 
2. Az ingatlanok átadása külön jegyzőkönyv felvételével a közüzemi mérőórák 

leolvasásával történik. A használat, illetve az ott végzett tevékenységgel kapcsolatos 
közüzemi szolgáltatások díját használó köteles megfizetni. 

 
3. Az ingyenes használat időtartama határozott idejű a Start program befejezéséig, de 

legkésőbb 2012. december 31. napjáig tart, de azt a felek közös megegyezéssel 
bármikor megszüntethetik. 

 
4. A jogviszony megszűnése esetén Használó az ingatlanokat eredeti állapotban köteles 

visszaadni a Tulajdonos részére. 
 

5. Használó az ingatlant kizárólag, csak a Start program megvalósítása érdekében 
használhatja, hasznosíthatja, tevékenysége során az ingatlanban okozott károkat teljes 
mértékben köteles megtéríteni a Tulajdonos részére. A Foglalkoztatással kapcsolatos 
kötelezettségek a Használót terhelik. 

 



6. Jelen használatra vonatkozó megállapodás nem pótolja az ingatlanok használatával 
kapcsolatos tevékenység végzéséhez szükséges engedélyeket, hozzájárulásokat, 
melyek beszerzése Használó kötelessége. 

 
7. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk.), 

valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
 

8. Jelen megállapodást Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
100/2012. (V. 15.) Kt. határozatával jóváhagyta. 

 
A felek a megállapodást elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 
 
 
Medgyesegyháza, 2012. május …    Pusztaottlaka, 2012. május … 
 
 
 …………………………………….                          ……………………………………….. 



 

101/2012. (V. 15.) Kt. számú határozat: 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Czúth Éva Medgyesegyháza, 
Szondy u. 33. szám alatti lakos és testvére Czúth András eladási ajánlatával nem kíván élni, 
mert az ingatlan megfelelő hasznosítására nincs anyagi lehetősége. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

102/2012. (V. 15.) Kt. számú határozat: 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a 2012. évi költségvetésben 
a tartalékkeret terhére bruttó 3.225.000,-Ft-ot biztosít a gázvagyon per kapcsán megítélt 
perköltség kifizetéséhez. 
 
Felelős:    Ruck Márton polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

105/2012. (V. 30.) Kt. számú 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 
 

106/2012. (V. 30.) Kt. számú határozat: 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a –2012. március  és 2012. április  
hónapokban az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja.  
 
Felelős: Ruck Márton   polgármester 
Határidő: azonnal 
 

107/2012. (V. 30.) Kt. számú határozat: 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok 2011. évi ellátásáról szóló beszámolót. 
 



Felelős: Ruck Márton 
Határidő: azonnal 
 

108/2012. (V. 30.) Kt. számú határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a határozat mellékletét képező 
tartalommal – 2012. június 1. napjával elfogadja a Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési, 
Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Kft. alapító okirat módosítását. 
Felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására, az ügyvezetőt pedig a szükséges 
intézkedések megtételére.  
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
 Horváth László Árpád  ügyvezető 
Határidő: értelem szerint 
 

109/2012. (V. 30.) Kt. számú határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a Medgyesegyházi 
KÉSZ Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének Balogh 
László Csabának lemondását az ügyvezetői tisztségről 2012. május 31. napjával elfogadja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.   
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
  Holecz Andrásné humánpolitikai ügyintéző 
Határidő: értelem szerint 
 

110/2012. (V. 30.) Kt. számú határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a Medgyesegyházi 
KÉSZ Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2012. június 
1. napjától határozatlan időre 

Horváth László Árpád 
6724 Szeged, Csaplár Benedek u. 1/C. 2/8. szám alatti lakost 

jelöli ki. 
Az ügyvezetői feladatok ellátása határozatlan idejű munkaviszony keretében, havi bruttó 320.000,- 
Ft munkabérrel történik. 
Az ügyvezető részére 2000 km/hó saját gépjármű használatot engedélyez a vonatkozó 
jogszabályok szerint. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyvezető munkaszerződését aláírja.   
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
  Holecz Andrásné humánpolitikai ügyintéző 
Határidő: értelem szerint 



 

111/2012. (V. 30.) Kt. számú határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító felkéri a 
Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjét, hogy a Kft. 2013. évre vonatkozó üzleti tervét legkésőbb a 2012. decemberi  
ülésre terjessze  a képviselő-testület elé. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
  Horváth László Árpád  ügyvezető 
Határidő: értelem szerint 
 

112/2012. (V. 30.) Kt. számú határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a Medgyesegyházi 
Vízmű Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti jelentését és mérlegbeszámolóját, melyben az eszközök 
és források egyező végösszege 47 894 E Ft, a mérleg szerinti eredmény, nyereség 14 610 E 
Ft, elfogadja.  
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 

   Nadabán János ügyvezető 
Határidő: azonnal 
 

113/2012. (V. 30.) Kt. számú határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító a 
Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. 2011. évi 14 610 E Ft nyereségét eredménytartalékba 
helyezi.  
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 

   Nadabán János ügyvezető 
Határidő: azonnal 
 

114/2012. (V. 30.) Kt. számú határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító  
87.233.271 Ft bevétellel 
86.007.292 Ft költség-ráfordítással 
1.225.979 Ft mérleg szerinti eredménnyel, nyereséggel 
3.000.000 Ft önkormányzati működési támogatás biztosításával 
elfogadja a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervét. 

 
Felelős: Ruck Márton polgármester 

   Nadabán János ügyvezető 
Határidő: azonnal 



 
 

115/2012. (V. 30.) Kt. számú határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító Nadabán János 
a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. ügyvezetője részére a 2012. évre a határozat 
mellékletét képező tartalommal prémium feladatokat határoz meg.  

 
Felelős: Ruck Márton polgármester 

   Nadabán János ügyvezető 
Határidő: azonnal 
 

Melléklet 115/2012. (V. 30. ) Kt. határozathoz 
 

A Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója részére 
2012. évre kitűzött prémiumfeladatok 

1) A Társaság tevékenységének, gazdálkodásának szakszerű irányítása, a gazdálkodás 
eredményességének biztosítása. 

 
 

2) A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program keretében megvalósuló települési 
fejlesztések minél jobb színvonalú megvalósulásának elősegítése, az üzemeltetői 
érdekek képviselete. 
 

A feladatok teljesítésének képviselő-testület általi elfogadása esetén maximum 2 havi bruttó 
bér fizethető ki az ügyvezető részére jutalom címén, amennyiben arra a Kft. gazdálkodása, az 
eredmény fedezetet nyújt.  
 

116/2012. (V. 30.) Kt. számú határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító 3.000 E Ft 
működési támogatást biztosít 2012. évre a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. részére a 
városüzemeltetési feladatok ellátására. A támogatás forrása az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésében a közhasznú foglalkoztatás 11.805 E Ft-os szakfeladat személyi és szociális 
hozzájárulási adó előirányzata terhére 1.000 E Ft, a közutak üzemeltetése, fenntartása 
szakfeladat dologi előirányzata terhére 2.000 E Ft. 
Felhatalmazza a polgármestert a finanszírozási szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 

   Nadabán János ügyvezető 
Határidő: azonnal 



117/2012. (V. 30.) Kt. számú határozat: 

 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító  

Korom Mihály Dombegyháza, Sugár u. 3. szám alatti lakost 
a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsági tag tisztségéből 2012. május 
31. napjával visszahívja. 
Új felügyelő bizottsági tagnak 

Kraller József, 5666 Medgyesegyháza, Batthyány u. 2/b. szám alatti lakost 
megválasztja, 2012. június 1. napjától 2014. október 19. napjáig. 
Felhatalmazza a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Felelős: Ruck Márton polgármester 

   Nadabán János ügyvezető 
Határidő: azonnal 
 
 

118/2012. (V. 30.) Kt. számú határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító jóváhagyja a 
határozat mellékletét képező tartalommal a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. Felügyelő 
Bizottsága ügyrendjét.  

Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Nadabán János ügyvezető 

Határidő: azonnal 
 

119/2012. (V. 30.) Kt. számú határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító Nadabán János 
ügyvezető részére, a 2011. évi munkája elismeréseként, jutalom címén 2 havi bruttó bér 
kifizetését engedélyezi.  

Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Nadabán János ügyvezető 

Határidő: azonnal 
 

120/2012. (V. 30.) Kt. számú határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szennyvízcsatorna építés első, 
második és harmadik ütemében épült csatornahálózatra utólag csatlakozni kívánók esetében a 
közműfejlesztési hozzájárulás összegét azon igénylők esetében, akik a hozzájárulást egy 
összegben, vagy több részletben, de 2012. december 31-ig megfizetik 48.000,-Ft-ban állapítja 
meg. 
A közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésére 10 éves részletfizetési kedvezményt biztosít. 
Ebben az esetben a közműfejlesztési hozzájárulás összegét 60.000,-Ft-ban állapítja meg 



(negyedévente 1.500,-Ft vagy havonta 500,-Ft, esedékesség a negyedév vagy tárgyhó 5. 
napjáig), de a részletfizetés befejező időpontja 2022. december 31-nél későbbi nem lehet. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a részletfizetést igénylőkkel a megállapodást a 
megkösse.  
         
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: azonnal 
 

121/2012. (V. 30.) Kt. számú határozat: 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt 
be a TÁMOP-3.1.11-12/2 Óvodafejlesztés című pályázati kiírásra az alábbi célok, 
tevékenységek megvalósítására: 

1. A fenntartó részéről 1 fő valamint az intézmény részéről 3 fő tanügy-igazgatási 
képzésen való részvétele,  

2. Az óvodapedagógusok szakmai továbbképzése, 
3. Családi nap szervezése, valamint szakmai előadás szervezése szülők részére, - az 

összköltség 10%-ának megfelelő összegért, 
4. A fejlesztő szoba eszközeinek megvásárlása, óvodai bútorok és eszközök beszerzése, 

óvodaudvar fejlesztése, - az összköltség 30%-ának megfelelő összegért. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot készíttesse el, és intézkedjen annak 
határidőre történő benyújtásáról olyan módon, hogy a pályázat összes költségvetése legfeljebb 
12.000.000 forint összegig terjedjen.  
         
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

122/2012. (V. 30.) Kt. számú határozat: 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-Békési Kistérségi Többcélú 
Társulás Társulási Megállapodás módosítását a határozat mellékletét képező 26/2012. 
(IV.27.) számú tanácsi határozatban foglalt tartalommal jóváhagyja. 
Felhatalmazza a polgármester a szükséges intézkedések megtételére és az okirat módosítás 
aláírására. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: azonnal 
 

123/2012. (V. 30.) Kt. számú határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
· „Medgyesegyházi Napközi Konyha épületére napkollektoros rendszer telepítése” 

című, KEOP-4.2.0/A/11-2011-0563 azonosító jelű, 
· „Medgyesegyházi Városi Uszoda épületére napkollektoros rendszer telepítése” című, 

KEOP-4.2.0/A/11-2011-0562 azonosító jelű, 



· „Medgyesegyházi Idősek Otthona épületére napkollektoros rendszer telepítése” című, 
KEOP-4.2.0/A/11-2011-0557 azonosító jelű, 

· „Medgyesegyházi Óvoda-Bölcsőde épületére napkollektoros rendszer telepítése” 
című, KEOP-4.2.0/A/11-2011-0553 azonosító jelű 

pályázatok megvalósítását a támogatói okiratokban megjelölt Városi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala Medgyesegyháza kedvezményezett helyett, a pályázati 
dokumentációban vállalt kötelezettségek betartásával jogutódként vállalja. 
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy mint jogutód kedvezményezett a támogatott 
beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt beruházási szakaszát lezáró 
zárójelentés jóváhagyását követő 5. naptári év végéig és az után is fenntartja és üzemelteti. 
Felhatalmazza a polgármestert a jogutódlással kapcsolatos intézkedések végrehajtására, illetve 
az ahhoz szükséges jognyilatkozatok megtételére. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: azonnal 
 

124/2012. (VI. 14.) Kt. számú határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-
1.2.0/2F/09-2010-0086 azonosító számú Medgyesegyháza város, szennyvízcsatornázás IV. 
ütem kiépítése és a szennyvíztisztító telep bővítése című pályázat megvalósításától a 
támogatási döntésben foglalt támogatási összeg és önerő mértéke miatt visszalép. 
A támogatási döntésben meghatározott mértékű önerőt a lakosság és az önkormányzat 
teherbíró képessége, illetve gazdasági helyzete miatt nem tudja biztosítani költségvetésében. 
 
A Képviselő-testület a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0086 azonosító számú pályázattal 
kapcsolatban hozott 28/2012. (I. 24.) Kt. határozatát visszavonja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős:    Ruck Márton polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

125/2012. (VI. 14.) Kt. számú határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, 
vizsgálja meg milyen új pályázati konstrukcióban nyílna lehetőség a szennyvízhálózat 
kiépítésére és a tisztítótelep bővítésére. Kedvezőbb támogatási arányú pályázati lehetőség 
esetén intézkedjen a pályázat előkészítéséről és a képviselő-testület elé terjesztéséről a 
szükséges döntések meghozatala érdekében. 
 
Felelős:    Ruck Márton polgármester 
Határidő: azonnal 



 
126/2012. (VI. 14.) Kt. számú határozat: 

 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július 1-től 2012. augusztus 
31-ig Szűcs Judit 5720 Sarkad, Epreskert u. 38/a. szám alatti lakos közalkalmazott részére 
bérbe adja az önkormányzat tulajdonát képező Medgyesegyháza, Rákóczi u. 1/a. szám alatti, 
82 m2 területű ingatlant.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyi rendeletben foglalt feltételekkel a bérleti 
szerződést kösse meg. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 

127/2012. (VI. 14.) Kt. számú határozat: 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete – bérlő kérésére – közös 
megegyezéssel meg kívánja szüntetni a Medgyesegyháza, Kossuth L. tér 7. szám alatti 
üzlethelyiségre vonatkozó Fehér Tamás vállalkozóval kötött bérleti szerződést, 2012. június 
30. napjával.  
A jogviszony megszűnésekor a bérlőt 120.000,- Ft letéti összeg illeti meg, amennyiben 
bérleti, illetve közüzemi díjhátraléka nincs.  
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, okiratok aláírására. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 

128/2012. (VI. 14.) Kt. számú határozat: 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Schéner Mihály Nevelési és 
Oktatási Központ  kérelmének megfelelően az óvodai telephelyek nyári szünetét. 

- a medgyesegyházi telephelyen 2012. augusztus 13-tól 24-ig 
- a medgyesbodzási telephelyen 2012. július 1-től augusztus 31-ig 
- a bánkúti telephelyen  2012. július 30-tól augusztus 31-ig 

engedélyezi. 
 
Felkéri az intézményvezetőt az érintettek tájékoztatására. 
 
Felelős: Vermes Rita intézményvezető 
Határidő: azonnal 
 



 

129/2012. (VI. 26.) Kt. számú 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 
 

130/2012. (VI. 26.) Kt. számú határozat: 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szabálysértések alakulásáról 
szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: azonnal 

131/2012. (VI. 26.) Kt. számú határozat: 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 30-án megtartott 
ülésére meghívta Simonka György országgyűlési képviselő urat, aki tájékoztatást adott a Start 
munka-programmal kapcsolatban felmerült anomáliák tekintetében és az ülésen elhangzott 
kérdéseket megválaszolta. A nyílt levélben megfogalmazott kérdések kivizsgálására az 
önkormányzatnak feladat- és hatásköre nincs, ezért a nyílt levelet továbbítja, a Start munka-
program gesztora, Pusztaottlaka önkormányzata részére.  
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

132/2012. (VI. 26.) Kt. számú határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
Balatonfüred belterület 3928/I/4. hrsz-ú természetben 8230 Balatonfüred, Kosztolányi Dezső 
utca 4., fsz. 4. ajtó sz. alatt fekvő, 29 négyzetméter alapterületű 1 szobás üdülőegység 
megnevezésű, (hozzá tartozó 28/19912-ed eszmei hányad) üdülőingatlanra vonatkozóan 
Medgyesegyháza Önkormányzatának tulajdonjoga bejegyzésre kerüljön az ingatlan-
nyilvántartásba, az építéshez való hozzájárulásnak megfelelő tulajdoni hányadban, közös 
tulajdon elismerése jogcímén.  
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy – amennyiben más jogutód tulajdonostárs 
önkormányzat az eredeti tulajdoni hányada tulajdonjogára nem tartana igényt, akkor – ezen 
érintett önkormányzat tulajdoni hányada, (ugyancsak az építéshez való hozzájárulás 
arányában) ellenérték nélkül átruházásra kerüljön a tulajdonos önkormányzatok részére.  



Ez utóbbi esetben a Képviselő-testület az érintett tulajdonostárs önkormányzat átruházott 
tulajdoni hányadának arányos részét elfogadja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét a fentieknek megfelelő 
tartalmú okirat aláírására.  
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: Döntésről való értesítésre: azonnal 
      Okirat aláírására: megkeresés szerinti időben 
 
 

133/2012. (VI. 26.) Kt. számú határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Kossuth tér 6. 
sz. alatti, 118 hrsz-ú ingatlanból 273 m2 területű helyiség csoportot 2012. július 1-től 
határozatlan időre térítésmentesen használatba ad a Medgyesegyháza és Bánkút 
Mozgáskorlátozottat Egyesülete és a Medgyesegyházi Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi 
Polgárőr Egyesület részére, iroda és közösségi tér céljára. Az önkormányzat a rezsiköltségeket 
havonta maximum 20.000,- Ft erejéig biztosítja és az ezen felüli rész kiszámlázásra kerül a 
civil szervezetek részére. 
Felhatalmazza a polgármestert a használatra vonatkozó megállapodás aláírására. 

 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: értelem szerűen 
 

134/2012. (VI. 26.) Kt. számú határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a Dél-Békési Kistérségi 
Többcélú Társulását, hogy a határozat mellékletét képező tartalommal fogadja el, illetve 
módosítsa Medgyesegyháza 2012. évi belső ellenőrzési tervét. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Dr. Horváthné Dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: azonnal 
 



Melléklet a 134/2012. (VI. 26.) Kt. számú határozathoz 
Városi Önkormányzat Medgyesegyháza  2012. évi belső ellenőrzési terve 

Ellenőrzendő 
folyamatok  és 
szervezeti 
egységek 

Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia 
(ellenőrzés célja, módszere, tárgya, 
terjedelme, ellenőrzött időszak) 

Azonosított kockázati 
tényezők 

Az ellenőrzés 
típusa 

Az 
ellenőrzés 
ütemezése 

Erőforrás 
szükségletek 

Schéner Mihály 
Nevelési és 
Oktatási Központ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cél: Annak megállapítása, hogy a Schéner Mihály 
Nevelési és Oktatási Központban a térítési díjakkal 
való elszámolás szabályosan történik-e. Az 
alapdokumentumok rendelkezésre állnak-e.  
Módszer: eljárások szabályozásainak elemzése, 
értékelése, dokumentumok és nyilvántartások 
vizsgálata, interjú. Részben tételes, részben 
szúrópróbaszerű  vizsgálat. 
Tárgy: célvizsgálat a térítési díjak beszedésére, 
nyilvántartására és szabályszerűségére vonatkozóan  
Időszak: 2011 év 

A költségvetéssel történő 
gazdálkodás során a vonatkozó 
pénzügyi – gazdálkodási 
jogszabályokban foglaltak 
érvényesülése 

 
Pénzügyi 
szabályszerűségi 
ellenőrzés 

 
2012. április 

 
20 revizori nap 
   

 
Schéner Mihály 
Nevelési és 
Oktatási Központ 

Cél: Annak megállapítása, hogy az állami normatíva 
igénybevételét megalapozó adatszolgáltatás, 
elszámolás jogszabályok előírásainak megfelelő 
létszámadatokon és kapcsolódó analitikus 
nyilvántartásokon alapszik-e 
Módszer: dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata, 
interjú. Részben tételes, részben szúrópróbaszerű 
mintavételes vizsgálat. 
Tárgy: a pénzügyi elszámolások és dokumentumok, 
és az ehhez kapcsolódó szabályozásokban foglaltak 
érvényesülésének a vizsgálata 
Időszak: 2011 év 

A költségvetéssel történő 
gazdálkodás során a vonatkozó 
pénzügyi – gazdálkodási 
jogszabályokban foglaltak 
érvényesülése, és a költségvetési 
rendelet betartása 

pénzügyi-
szabályszerűségi 
ellenőrzés 

2012. július 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 revizori nap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Városi Önkormányzat Medgyesegyháza  2012. évi belső ellenőrzési terve 
 
Ellenőrzendő 
folyamatok és 
szervezeti egységek 

Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia 
(ellenőrzés célja, módszere, tárgya, 
terjedelme, ellenőrzött időszak) 

Azonosított kockázati 
tényezők 

Az ellenőrzés 
típusa 

Az 
ellenőrzés 
ütemezése 

Erőforrás 
szükséglete
k 

 
Polgármesteri Hivatal 
 
 
Schéner Mihály Nevelési és 
Oktatási Központ 
 
Gondozási Központ 
 
Művelődési Ház és 
Könyvtár 

 
Cél: Annak megállapítása, hogy a módosított alapító 
okiratok a jogszabályoknak megfelelően 
tartalmazzák-e az önkormányzati feladatok 
szétválasztását. A meghatározott új TEAOR számok 
lefedik-e az intézmények tényleges tevékenységét, 
különös figyelemmel a normatíva igényléssel érintett 
feladatokat 
Módszer: dokumentumok, okiratok vizsgálata, 
interjú.  
Tárgy: az alapító okiratok,  dokumentumok és  
pénzügyi elszámolások, és az ehhez kapcsolódó 
szabályozásokban foglaltak érvényesülésének a 
vizsgálata. 
Időszak: 2012 év. 

 
A költségvetéssel történő 
gazdálkodás során a 
vonatkozó pénzügyi – 
gazdálkodási 
jogszabályokban foglaltak 
érvényesülése. 

 
Pénzügyi és 
szabályszerűségi 
ellenőrzés 

 
2012. 
szeptember 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 revizori nap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



135/2012. (VI. 26.) Kt. számú határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Schéner Mihály Nevelési és 
Oktatási Központ  
 
Alapító okirat 3.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„3. Az intézmény típusa: 
Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény.” 
 
Alapító okirat 4.) pontjának címe helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„4. az intézmény önálló intézményegységei:” 
 
Alapító okirat 5.) pontjának rendelkezései hatályukat vesztik. 
 
Alapító okirat 11.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„11. Felvételi körzete: 
 
Általános iskolai nevelés és oktatás 1-8. évfolyam: 
Medgyesegyháza, Pusztaottlaka és Medgyesbodzás közigazgatási területe. 
 
Óvodai nevelés: 
Medgyesegyháza, Pusztaottlaka és Medgyesbodzás közigazgatási területe.” 
 
Alapító okirat 16. pont 889101 Bölcsődei ellátás (1997:XXXI.tv.42.§. Gyvt.) tevékenység, 
szakfeladat szám törlésre kerül. 

 
Alapító okirat 16. pont 
851011   Óvodai nevelés, ellátás  (1993:LXXIX.tv.20.§.a) tevékenysége, szakfeladat száma 
kiegészül az alábbi szövegrésszel: 

„ -  úszásoktatás, 
- angol nyelv” 

 
Alapító okirat 16. pont 
- 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyamon.  
(1993:LXXIX.tv.20.§.b), tevékenysége, szakfeladat száma kiegészül az alábbi 
szövegrésszel: 

„-1-2. évfolyamon iskolaotthonos rendszerben 
- úszásoktatás” 

 
Alapító okirat 16. pont 
852021   Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon 
tevékenysége, szakfeladat száma kiegészül az alábbi szövegrésszel: 

- „úszásoktatás” 



Alapító okirat 16. pont 
855911  Általános iskolai napközi otthoni nevelés tevékenysége, szakfeladat száma 
kiegészül az alábbi szövegrésszel: 
„ 3-6. évfolyamon” 
 
Alapító okirat 16. pont 
855914  Általános iskolai tanulószobai nevelés tevékenysége, szakfeladat száma kiegészül 
az alábbi szövegrésszel: 
„ 7-8. évfolyamon” 
 
Alapító okirat 16. pontja kiegészül az alább tevékenységgel, szakfeladat számmal: 
„ 910121 Könyvtári állomány (iskolai könyvtári) gyarapítása, nyilvántartása” 
 
Alapító okirat 17. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„17. Az intézmény évfolyamai: 

17.1. Általános tantervű tagozat 
  1-8. évfolyammal működő általános iskola 2-2 osztállyal 

17.2. Sajátos nevelési igényű tanulók részére 
1-8. évfolyammal működő általános iskola 

17.3. Óvodai nevelés sajátos és nem sajátos nevelési igényű gyermekek részére 
  3-8 éves korú gyermekek (kis- középső-nagy csoport tiszta és vegyes életkorú 

  csoportokban) 8 csoportban. 
 
Alapító okirat 18. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„18. Intézmény befogadóképessége: 

18.1. Általános iskolai nevelés, oktatás 
 medgyesegyházi intézményegység 436 fő 

             ebből: Jókai u. 3.       120 fő 
            Luther u. 5-7.   316 fő 

18.2. Óvodai nevelés  
    medgyesegyházi intézményegység     150 fő 

ebből: Hősök u. 2                    125 fő 
            Bánkút, Kossuth u. 10.   25 fő 

medgyesbodzási telephely:          50 fő” 
Az alapító okirat módosítás hatályba lépésének napja: 2012. szeptember 1. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az intézmény-fenntartó társulás valamennyi 
településének jóváhagyását követően a módosított, és a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okirat aláírására. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző    

  Vermes Rita  intézményvezető 
Határidő: 2012. szeptember 1. 



 
136/2012. (VI. 26.) Kt. számú határozat: 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Schéner Mihály Nevelési és 
Oktatási Központ részére 2012. szeptember 1-től biztosított státuszok közül 1 takarítónő, 1 
gyermekvédelmi felelős, 0,8 portás státuszok betöltését határozott idejű jogviszony keretében 
2012. december 31.-ig engedélyezi. 
 
Felelős: Vermes Rita igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 

137/2012. (VI. 26.) Kt. számú határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális étkeztetés, a 
bentlakásos intézmény háromszori és az óvodai háromszori étkeztetésének augusztus hónapra 
történő beszerzéséhez a szükséges várhatóan 410.000,- Ft forrást a működési tartalék terhére 
biztosítja.  
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: azonnal 
 

138/2012. (VI. 26.) Kt. számú határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nyári táborozásban résztvevő, 
50 fő diák étkezési díjának rezsi költségére 145.000,- Ft-ot biztosít a gyermekétkeztetési díj 
különbözet előirányzat terhére.  
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: azonnal 
 

139/2012. (VI. 26.) Kt. számú határozat: 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért, Dr. Bede Sándor rendőr 
őrnagy, a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság kapitányságvezetővé történő kinevezésével.  
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: azonnal 
 

141/2012. (VIII. 28.) Kt. számú határozat: 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról 
szóló beszámolót az eredetben kért módosításokkal a határozat melléklete* szerint elfogadja. 
 
* A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel. 
 
Felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 



Határidő: azonnal 
 

142/2012. (VIII. 28.) Kt. számú határozat: 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Oktatási Bizottság 
2012. május és 2012. június hónapokban az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló 
beszámolóját elfogadja.  
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: azonnal 
 

143/2012. (VIII. 28.) Kt. számú határozat: 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester által átruházott 
hatáskörben hozott döntéséről szóló beszámolót elfogadja.  
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: azonnal 
 

144/2012. (VIII. 28.) Kt. számú határozat: 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Schéner Mihály Nevelési és 
Oktatási Központ igazgatói beszámolóját a 2011/2012-es tanévről elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
 

145/2012. (VIII. 28.) Kt. számú határozat: 
 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. I. 
félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
 

146/2012. (VIII. 28.) Kt. számú határozat: 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Otthon Gondoz-Lak Szociális 
Közhasznú Egyesület kérelmét az 1993. évi III. tv. 58/A §-ában foglalt önkormányzati 
hozzájárulás megadására vonatkozóan továbbra sem támogatja. 
Az Egyesület által biztosított házi segítségnyújtás önkormányzati feladatellátás keretében 
elérhető a területen és a jelenlegi ellátáshoz képest többletszolgáltatást nem biztosít.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ruck Márton polgármester 



 

147/2012. (VIII. 28.) Kt. számú határozat: 
 
 

Medgyesegyháza Város Képviselő-testülete 2012. augusztus 31-jei hatállyal a Művelődési 
Ház és Könyvtár, mint önállóan működő intézmény megszüntető okiratát az alábbiak szerint 
fogadja el: 
 
 

„ MEGSZÜNTETŐ OKIRAT 
 
 

Medgyesegyháza Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 
11. §.-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 
Korm. rendelet 14. §-a, mivel az ellátandó feladatot más szervezeti keretek között 
hatékonyabban kívánja ellátni, a Művelődési Ház és Könyvtár megszüntető okiratát az 
alábbiak szerint határozza meg: 
 
1. Megszüntetett intézmény neve: 

Művelődési Ház és Könyvtár, 
 
2. Megszüntetett  intézmény székhelye: 

Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. 
 
3. Alapító, irányító, felügyeleti szerv neve, székhelye: 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Medgyesegyháza, 
Kossuth tér 1. 

 
4. Megszüntető szerv neve, címe: 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Medgyesegyháza, 
Kossuth tér 1. 

 
5. Megszüntetés időpontja: 

2012. augusztus 31. 
 

6. A költségvetési szerv kötelezettség vállalásának utolsó napja: 
2012. augusztus 31. 

 
7. Jogutódlás: 

Az intézmény jogutód nélkül szűnik meg. A megszüntetés időpontjában 
közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók jogviszonya tekintetében a különös 
jogutódlás szabályait kell alkalmazni (Kjt.25/A-25/B. §). 

 
8. Vagyoni jogok és kötelezettségek: 

Jelen okirat 3. és 4. pontjában meghatározott szerv teljes körben és korlátlan ideig vállal 
kötelezettséget a megszüntetett intézmény vagyoni jogai és kötelezettségei tekintetében. 

 
9. Tartozások: 

Jelen okirat 3. és 4. pontjában meghatározott szerv teljes körben és korlátlan ideig vállal 
kötelezettséget a megszüntetett intézmény tartozásai tekintetében. 



 
A Művelődési Ház és Könyvtár, megszüntető okiratát Medgyesegyháza Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. augusztus 28-i ülésén, a 147/2012. 
(VIII. 28.) Kt. számú határozatával fogadta el.” 

 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester, 
   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

  Varga Mark mb. intézményvezető leltározásért, vagyonátadásért 
  Szabó Istvánné pü. csoportvezető beszámoló elkészítéséért 

Határidő: 2012. augusztus 31. 
     2012. október 30. beszámoló készítésre. 
 
 

 
148/2012. (VIII. 28.) Kt. számú határozat: 

 
Medgyesegyháza Város Képviselő-testülete 2012. augusztus 31. napjával meg kívánja 
szüntetni a Művelődési Ház és Könyvtár, mint önállóan működő intézményét. Az 
önkormányzati feladatellátást képező közművelődési és a városi könyvtári feladatokat az 
önkormányzati tulajdont képező Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési és Élelmezési és 
Szolgáltató Nonprofit Kft. keretében kívánja ellátni. 
Felhatalmazza a polgármestert a feladatellátásra vonatkozó 2012. május 15-én kelt 
megállapodás – határozat mellékletét képező - módosításának aláírására és a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester, 
   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
   Horváth László ügyvezető 
Határidő: 2012. augusztus 31. 
. 
 

Melléklet a 148/2012. (VIII. 28.) Kt. számú határozathoz 

MEGÁLLAPODÁS  

1. sz. módosítása 

Mely létrejött egyrészről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (képviseli: Ruck Márton 
polgármester) 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1., mint alapító önkormányzat 
(továbbiakban: Önkormányzat), 

valamint 

Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság  (képviseli: Horváth László ügyvezető) 5666 Medgyesegyháza, 
Kossuth tér 25. cg.:04-09-011783, adószáma: 23953538-2-04.) mint önkormányzati alapítású 
gazdasági társaság (továbbiakban: Kft.) között alulírott napon és helyen az  felek között 
létrejött 2012. május 15-én kelt megállapodás (továbbiakban Megállapodás) módosítása 
tárgyában:  



Előzmények: 

Önkormányzat döntött a Művelődési Ház és Könyvtár, mint önálló intézmény 
megszüntetéséről és a feladatellátás 2012. szeptember 1. napjától a Kft. keretében történő 
ellátásáról, így szükséges a felek között létrejött Megállapodás közművelődési feladatok 
ellátására és a városi könyvtár működtetésére vonatkozó rendelkezéseinek kiegészítése, 
módosítása. 

1. A Megállapodás 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„ 8. Közművelődési feladatok ellátása: A feladatellátás 2012. szeptember 1. napjától 
kezdődik. A Művelődési Ház és Könyvtár, mint önálló intézmény megszüntetésével a 
közalkalmazottak továbbfoglalkoztatására a Kjt. 25/A-25/B különös jogutódlásra vonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni. A feladatellátás érdekében az intézmény által használt 
valamennyi vagyontárgy az Önkormányzat tulajdonában marad az ingatlanok, berendezési 
tárgyak és a működéshez szükséges eszközök használatra leltár szerint átadásra kerülnek a 
Kft. részére, amíg a Kft jelen Megállapodás keretében ellátja a város kötelező közművelődési 
feladatait. A feladatellátás kapcsán 2012. szeptembertől vásárolt tárgyi eszközök a Kft. 
tulajdonát képezik. A Kft. feladata a Művelődési Ház és a Baross László Emlékház, mint 
közösségi terek működtetése, és a Megállapodás 1. sz. mellékletében meghatározott 
közművelődési feladatok ellátása. A Kft. a Művelődési Ház közművelődési célú nyitva 
tartását hétfőtől péntekig 9-18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon a rendezvényektől függően a 
programokhoz igazodva oldja meg. A Kft. a nyitva tartással egyidőben ügyeletet és 
információs  szolgáltatást  is  biztosít.  A  Kft.  a  feladatellátás  során  köteles  a  muzeális  
intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény vonatkozó rendelkezéseit betartani és alkalmazni. Ahol a jogszabály a működés során 
fenntartói döntést, hozzájárulást ír elő, a Kft. köteles az Önkormányzat döntését beszerezni. A 
közművelődési feladatfinanszírozás költségeiről minden évben a Kft. éves beszámolójának 
elfogadásakor a működési támogatás elszámolásakor részletesen köteles beszámolni. 

2. A Megállapodás 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„ 9. Városi könyvtár működtetése: A feladatellátás 2012. szeptember 1. napjától kezdődik. 
A Művelődési Ház és Könyvtár, mint önálló intézmény megszüntetésével a közalkalmazottak 
továbbfoglalkoztatására a Kjt. 25/A-25/B különös jogutódlásra vonatkozó rendelkezéseit kell 
alkalmazni. A feladatellátás érdekében az intézmény által könyvtár céljára használt helyiség, 
berendezési tárgy és a működéshez szükséges eszköz az Önkormányzat tulajdonában marad 
és használatra leltár szerint átadásra kerül a Kft. részére, amíg a Kft jelen Megállapodás 
keretében ellátja az Önkormányzat kötelező feladatát a nyilvános városi könyvtár 
működtetésére vonatkozóan. A feladatellátás kapcsán 2012. szeptembertől vásárolt tárgyi 
eszközök a Kft. tulajdonát képezik. A Kft. köteles a városi könyvtárat minimum heti 30 
órában működtetni, és ehhez szakképzett személyzetet biztosítani. A Kft. a feladatellátás 
során köteles a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény vonatkozó rendelkezéseit betartani és alkalmazni. A közfeladat 



ellátásához kapcsolódó díjmeghatározásra az ügyvezető jogosult a vonatkozó jogszabályok 
figyelembe vételével, a díjbeszedési jogosultság a KÉSZ Kft.-t illeti.  Ahol a jogszabály a 
működés során fenntartói döntést, hozzájárulást ír elő, a Kft. köteles az Önkormányzat 
döntését beszerezni. A városi könyvtár működtetésének finanszírozási költségeiről minden 
évben a Kft. éves beszámolójának elfogadásakor a működési támogatás elszámolásakor 
részletesen köteles beszámolni. 

 

3. Jelen megállapodás módosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 
rendelkezései az irányadók. 

 

4. Az eredeti Megállapodás jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
fennmaradnak. 

 

Szerződő Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és 
értelmezés után saját kezűleg és jóváhagyólag aláírják. 

 

Medgyesegyháza, 2012. augusztus. . 

 

 

………………………………………..  ………………………………………… 

       Önkormányzat képviseletében          Kft. képviseletében 

            Ruck Márton polgármester                           Horváth László ügyvezető 

 

 

1. melléklet 
 

 

Közművelődési feladatok meghatározása 

 

1. Iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, önismeretet, 
életminőséget növelő és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek 
támogatása, humánerőforrás fejlesztése. 



a) Munkanélküliek számára átképzéshez, szakmaszerzéshez, különböző 
tanfolyamokhoz helyszínbiztosítás (terem bérbeadás), feltételek megléte esetén 
ezek szervezése, lebonyolítása. 
 

b) Megélhetést  segítő körök  (varró,  szövő,  fonó,…)  a  mindennapi  élet  
gazdaságosságát fejlesztő közhasznú tanfolyamok (barkács, szabó- varró, sütő- 
főző,…) bemutatók, akciók szervezése. 
 

c) Iskolai képzést kiegészítő lehetőségek: idegen nyelv, felvételi előkészítő, 
korrepetáló tanfolyamok szervezése. 
 

d) Mentális kultúrát, önismeretet fejlesztő alkalmak, tábor, konzultáció kínálata. 
 

e) Aktuális kérdésekről szeminárium, szellemi- és vitafórum kínálata. 
 

2. A város környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása. 
a) A település természeti, környezeti, kulturális közösségi értékeinek és állapotának 

közismertté tétele, a helyi tudás, „gazdatudat” erősítése érdekében a helyi értékeket 
védő, gazdagító összefogások ösztönzése, hatékonyságának segítése. 
 

b) A helytörténeti tevékenység, a közösségi emlékezet gazdagítása, kiállítások 
szervezése, bemutatók, versenyek, vetélkedők szervezése. 

 
3. Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 

megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának 
gondozása. 
a) A helyi kultúra értékeinek megismeréséhez művelődési alkalmak, az élet 

minőségének gazdagításához, az ünnep együttes örömeihez, esztétikai élmények 
megéléséhez, az egyetemes, a nemzeti, a kisebbségi kultúra értékei 
megismerésének biztosítása, színházi előadások, hangversenyek, művészeti 
kiállítások kínálata, művészeti baráti körök szervezése. 
 

b) Népdal, hímző, tárgyalkotó, hagyományőrző közösség működtetése, segítése, 
találkozók, fesztiválok rendezése. 

 

4. A nemzeti, a helyi ünnepek, évfordulók, a világi és az egyházi hagyományos ünnepek 
közismertté tétele, a közművelődés lehetőségeivel az ünnep élményeinek gazdagítása, 
hatékonyságának támogatása. 
a) A különböző korosztályok eltérő szórakozási és közösségi igényeihez kulturált 

lehetőségek, speciális kisközösségek szervezése. 
 

b) Az etnikai kisebbség kulturális tevékenységének támogatása. 
 



c) A helyi kulturális turizmus tudatosságának ösztönzése, a helyi, regionális 
kulturális turizmus lehetőségeinek felkutatása, testvértelepülésekkel közös, illetve 
kölcsönös kulturális rendezvények szervezése. 

 
5. Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 

támogatása. 
a) Amatőr művészeti csoportok működésének biztosítása, tanfolyamok, alkotó 
műhelyek, kézműves tevékenységek szervezése, alkotó táborok kínálata, nyári 
táborok szervezése. 

 
b) A népművészet hagyományos tevékenységeinek gyakorlásához ének, zene, 

táncegyüttesek szervezése, népi iparművészeti képességek fejlesztéséhez 
tanfolyamok, körök, a készült művekből bemutatók, kiállítások szervezése. 

 
c) Kiemelkedő tehetségű helyi alkotók közismertté tétele, fejlődésük szakmai 

támogatásának segítése. 
 

6. A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 
segítése. 
a) A település különböző életkorú, érték- és érdekrendszerű civil közösségeinek 

igény szerinti segítése, művelődési szándékaik támogatása, település-, természet-, 
és környezetvédő, szépítő körök, helytörténeti szakkör összefogása, számukra 
igény szerinti fórumok, közös akciók szervezése, ösztönzése. 

 
b) A különböző rétegek, korosztályok ismerkedési, együttműködési alkalmainak. 

tevékenységeinek kimunkálása, támogatása, kapcsolattartás a településről 
elszármazott polgárokkal, tájékoztatásuk, közös fórumok rendezése. 

 

c) Az ifjúság érdekérvényesítési, önigazgatási, művelődési kezdeményezéseinek 
kiemelt gondozása, segítése. 

 
7. A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése. 

a) Tájékoztatási, együttműködési, művelődési alkalmak kialakítása, rendszeressé 
tétele a helyi lakosság különböző tevékenységű, korú, nemű, etnikai, világnézetű 
közösségei között találkozók szervezése. 

 
b) Mecenatúra kialakításának segítése, ösztönzése. 

 

c) Kapcsolat építése a közművelődés megyei, országos szervezeteivel, 
testvértelepülések kulturális intézményeivel, egyesületeivel. 

 
8. A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. 

a) A Művelődési Házban Baross László Emlékházban az állampolgárok 
tájékozódásához, közösségi művelődéséhez, alkotó tevékenységének 
elősegítéséhez és reakciójához a célnak megfelelő, esztétikus, célszerű környezetet 
biztosítása, valamint az adott tevékenységet segítő szakembereket (népművelők) 
foglalkoztatása. 



 
9. Egyéb művelődési lehetőségek biztosítása.  

a) A Művelődési Ház előterében lehetőség biztosítása különféle kiadványok. 
felhívások, árusítások, sajtótermékek közszemlére tételére.  

 
A közművelődési feladatok finanszírozását az Önkormányzat által biztosított támogatás, a 
Kft. saját bevételei, illetve pályázati források biztosítják. 
 
 

149/2012. (VIII. 28.) Kt. számú határozat: 
 
Medgyesegyháza Város Képviselő-testülete 2012. augusztus 31. napjával a tulajdonát képező 
KAP-983 rendszámú Renault Trafic tipusú mikrobuszt a Gondozási Központ használatából 
visszaveszi és üzemeltetésre 2012. szeptember 1. napjától átadja a Medgyesegyházi KÉSZ 
Nonprofit Kft. részére a gyermek és szociális közétkeztetési feladatok ellátása érdekében. 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester, 
   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
   Horváth László ügyvezető 
Határidő: 2012. augusztus 31. 
 
 

150/2012. (VIII. 28.) Kt. számú határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Medgyesegyháza-
Pusztaottlaka-Medgyesbodzás Alapfokú Közoktatási Intézményfenntartó Társulás tagja, az 
általános iskolai oktatás és óvodai nevelés feladatainak ellátására vonatkozóan, - a határozat 
mellékletét képező tartalommal - megállapodást kíván kötni Nagykamarás Község 
Önkormányzatával. 
 
 

Melléklet 150/2012. (VIII. 28.) Kt. számú határozathoz 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 

Általános iskolai oktatás és óvodai nevelés feladatainak ellátására 
 
 
amely létrejött egyrészről: Medgyesegyháza Város Önkormányzata (5666 Medgyesgyháza, 
Kossuth tér 1. képviselője: Ruck Márton polgármester), mint Medgyesegyháza-
Pusztaottlaka-Medgyesbodzás Alapfokú Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
gesztor települése, továbbiakban: Gesztor 
 
másrészről: Nagykamarás Község Önkormányzata (5751 Nagykamarás, Kossuth u 2. 
képviselője: Pelle István polgármester) továbbiakban: Község között     
 
1. A megállapodás előzménye: Nagykamarás Község Önkormányzata az általános 

iskola és óvoda fenntartását, működtetését határozott időre – 5 évre - átadta a 



Szeged-Csanádi Egyházmegye részére. A Nagykamarás Község Önkormányzata 
köznevelési szerződés megkötését kezdeményezte a Gesztor Önkormányzatnál 
az általános iskolai, óvodai feladat ellátási kötelezettségre vonatkozóan. Gesztor 
vállalja hogy a világnézetileg elkötelezett óvodát, iskolát el nem fogadó 
nagykamarási gyermekek óvodai, iskolai ellátásáról a fenntartásában működő 
intézményében gondoskodik.  

 
2. A Gesztor kötelezettséget vállal arra, hogy a Schéner Mihály Nevelési és Oktatási 

Központ intézményegységeiben az intézmény szabad kapacitása erejéig ellátja 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében 
meghatározott általános iskolai nevelés és oktatás kötelező feladatait azon 
gyermekek tekintetében, akiknek lakóhelye Nagykamarás községben található, és 
tankötelezettségüket nem kívánják egyházi intézményben teljesíteni.  
 

3. A jelen megállapodást a felek a 2012/2013-as tanév kezdetétől 2012. szeptember 
1-től határozott  időre 2017. augusztus 31-ig kötik meg.  

 
4. A felek kijelentik, hogy együttműködésük során mindvégig szem előtt tartják a 

gyermekek általános iskolai nevelésének és oktatásának folyamatos, színvonalas 
biztosítását. 

 
5. Ezen együttműködési megállapodást bármelyik fél indokolás nélkül, írásban 

mondhatja fel, melyet a másik félhez legkésőbb december 31. napjáig köteles 
megküldeni. Az ily módon közölt felmondás alapján a felek együttműködése az 
adott tanév végével ér véget. A jelen megállapodás rendkívüli felmondását a 
gyermekek mindenek felett álló érdeke miatt a felek kizárják.  

 
6. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény és a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX törvény rendelkezései az irányadók.  

 
7. A jelen 2 db számozott oldalból álló megállapodást – mely a felek akaratával 

mindenben megegyezik -  a felek elolvasást követően jóváhagyólag aláírásukkal 
igazolják. A megállapodás 4 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező 
példányban készült, amelyekből 2 db a Gesztornál, 2 db a Községnél marad.  

 
 
Medgyesegyháza, 2012. …………………..        Nagykamarás, 2012. …………………….. 

 
 
 
 
         Ruck Márton polgármester                                  Pelle István polgármester 

Medgyesegyháza-Pusztaottlaka-Medgyesbodzás   Nagykamarás Község Önkormányzata  
Alapfokó Közoktatási Intézményfenntartó 
             Társulás képviseletében 
 
 
Ellenjegyzés:  



 
 
 Dr. Horváthné dr. Barta Edit              Hoffmann Andrásné 
Medgyesegyháza Város Jegyzője                                  Nagykamarás Község Jegyzője 
 
 
Záradék: 
Medgyesegyháza Város Önkormányzata jelen megállapodást elfogadta a ……./2012. 
(….) számú KT határozatával. 
PusztaottlakaKözség Önkormányzata jelen megállapodást elfogadta a ……./2012. (….) 
számú KT határozatával. 
Medgyesbodzás Község Önkormányzata jelen megállapodást elfogadta a ……./2012. 
(….) számú KT határozatával. 
 
 

151/2012. (VIII. 28.) Kt. számú határozat: 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Békés Megyei Rendőr-
Főkapitányság vezetőjének bérlőkijelölési döntése alapján 2012. szeptember 1-től Csóti 
Adrián részére költségelven, szolgálati jelleggel bérbe adja a Medgyesegyháza, Dózsa u. 3/2. 
szám alatti önkormányzati bérlakást az alábbi feltételekkel: 

 
1. A lakás kizárólagos bérlője Csóti Adrián r. zls. Bérlőtársi jogviszony a lakásra nem 

létesíthető. 
2. A bérlő a lakásba házastársán és kiskorú gyermekén (örökbefogadott, mostoha, 

nevelt gyermekén) kívül minden más személyt külön előzetes írásbeli engedéllyel 
fogadhat be. 

3. Nevezett lakásbérleti jogviszonyt a fenti lakásra körzeti megbízotti beosztása 
időtartamára létesíthet. Amennyiben lakáshelyzetét időközben önerőből megoldja, 
vagy BM munkaviszonya megszűnik, továbbá a Mezőkovácsházi 
Rendőrkapitányságon betöltött körzeti megbízotti beosztásából áthelyezik, illetve a 
Békés Megyei Rendőr-főkapitányságnak szolgálati érdekből szüksége van az 
ingatlanra, úgy a bérleményt haladéktalanul köteles a bérbeadó részére 
karbahelyezett állapotban leadni. 

4. Nevezett a bérleti jogviszony megszűnését követően sem pénzbeli térítésre, sem 
elhelyezésre nem tarthat igényt. 

 
Felhatalmazza a polgármester a kérelmezővel a lakásbérleti szerződés fenti feltételekkel 
történő megkötésére. 
 
Határidő: 2012. augusztus 31. 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
 
 

152/2012. (VIII. 28.) Kt. számú határozat: 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 1-től 2013. 
február 28-ig Szűcs Judit 5720 Sarkad, Epreskert u. 38/a. szám alatti lakos részére 
költségelven, szolgálati jelleggel bérbe adja az önkormányzat tulajdonát képező 
Medgyesegyháza, Rákóczi u. 1/a. szám alatti, 82 m2 területű ingatlant.  



 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyi rendeletben foglalt feltételekkel a bérleti 
szerződést kösse meg. 
 
Határidő: 2012. augusztus 31. 
Felelős: Ruck Márton polgármester  

 
 

153/2012. (VIII. 28.) Kt. számú határozat: 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolatej programhoz a 
2012/2013-es tanévben továbbra is csatlakozik az iskolai tanulók vonatkozásában. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy  A Sole – Mizo  ZRt. –vel szállítási szerződést kössön.   
A 2012. évi költségvetés az önrészt tartalmazza a 2013. évi költségvetésben a szükséges 
önrészt a képviselő testület biztosítja. 
 
Határidő : értelem szerint 
Felelős    : Ruck Márton polgármester  
 
 

154/2012. (VIII. 28.) Kt. számú határozat: 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Gőgh Béla Debrecen, Kosárfonó 
u. 11. szám alatti lakos Medgyesegyháza Damjanich u. 7. szám alatti ingatlanra vonatkozó 
eladási ajánlatával nem kíván élni, mert az ingatlan megfelelő hasznosítására nincs anyagi 
lehetősége. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
 

155/2012. (VIII. 28.) Kt. számú határozat: 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 1-től 
határozatlan időre bérbe adja a tulajdonában álló Medgyesegyháza, Kossuth tér 22. sz. 116. 
hrsz. alatti épületben található, közvetlen közterületi bejárattal rendelkező, egy helyiségből 
álló 17 m2 alapterületű üzlethelyiségét Pappné Kővári Ágnes Kétegyháza, Damjanich u. 48. 
szám alatti lakosnak az alábbi feltétele előírása mellett: 

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

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

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

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

mértéke a hivatalosan közzétett várható infláció mértéke. 
7. A bérleti díj összege 12.000,-Ft/hó, amely az ÁFA összegét is tartalmazza.  



Felhatalmazza a polgármestert a kérelmezővel a bérleti szerződés fenti feltételekkel történő 
megkötésére. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
 

 
156/2012. (VIII. 28.) Kt. számú határozat: 

 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megvitatta és áttekintette a 
szennyvízcsatorna-hálózat építés utolsó ütemére benyújtandó pályázattal kapcsolatos 
kérdéseket.  

1. Medgyesegyháza Város Önkormányzata úgy dönt, hogy a Környezet és Energia 
Operatív Programon belül meghirdetett „Szennyvízelvezetés és tisztítás” c. 
konstrukcióra (KEOP-1.2.0) benyújtja pályázatát.  

 
2. A „Medgyesegyháza szennyvízhálózat IV. ütem és szennyvíztisztító telep bővítése” 

című pályázat összesen nettó 861.383.027,-Ft összköltségű, az igényelt támogatás 
nettó 732.175.573 forint és ehhez az Önkormányzat nettó 129.207.454,- forint összegű 
saját forrást biztosít, amely a beruházás nettó bekerülési költségeinek 15 %-a.   

 
3. Medgyesegyháza Város Önkormányzata úgy határoz, hogy a beruházáshoz szükséges 

saját erőt a 2013 és 2014 évi költségvetéséből biztosítja a beruházáshoz.  
 

4. Az önkormányzat vállalja a beruházással létrejött hálózat működtetésének pénzügyi 
fedezetének biztosítását. 

 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Ruck Márton polgármester 

 
 

157/2012. (VIII. 28.) Kt. számú határozat: 
 
 
1. Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi 
központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. számú melléklet 2. pontja 
alapján (továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. 
 
2. Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a 
következő nyilatkozatot teszi: 
 
I. Medgyesegyháza Város Önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 3 878 fő. 
 
II. Medgyesegyháza Város önkormányzat a helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben 
ilyen jogcímen 50 000 E forint összegű bevételt tervez. 
 



III. Az önkormányzat 2012. évi módosított költségvetési rendeletét 49 680 E forint összegű 
működési célú hiánnyal fogadta el. 
 
IV. Medgyesegyháza Város Önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező 
könyvvizsgálatra kötelezett. 
Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló 
elfogadta. 
 
V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés 
a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel. 
 
Felelős: Ruck Márton   polgármester, 
              Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző, 
 Szabó Istvánné pénzügyi csop.vezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 

158/2012. (VIII. 28.) Kt. számú határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város zöldfelület koncepció 
tervének elkészítése érdekében 635 E Ft-ot biztosít a 2012. évi költségvetésében tartalék keret 
terhére.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy Gyenes Gábor okleveles tájépítészmérnökkel tervezési 
szerződést kössön.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
 
 

159/2012. (VIII. 28.) Kt. számú határozat: 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Pusztaottlaka-Medgyesbodzás- Medgyesegyháza települések által a 2011-2012. évi 
Start Program megvalósítására kötött megállapodásban foglaltak szerint az eszközök és a 
megtermelt anyagi javak tulajdonviszonyairól és használati módjáról egyeztetést folytasson  a 
települések vezetőivel, teremtse meg a feltételeket, hogy a 2013. évi Start Programot az 
önkormányzat önállóan indíthassa el. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyeztetés eredményéről készült megállapodást 
aláírja. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: értelem szerint  
 



 

 
160/2012. (VIII. 28.) Kt. számú határozat: 

 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő testülete pályázatot kíván benyújtani a 
2013. évi Start Programra. Vállalja 77 fő közfoglalkoztatását 8, illetve 11 hónapra 
96.240.000,-Ft összköltségvetéssel, mely költség önkormányzati kiegészítő forrást nem 
igényel. 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 

161/2012. (VIII. 28.) Kt. számú határozat: 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ részére az 
Idősek Otthonába mosógép beszerzésére bruttó 1.531 E Ft-ot biztosít a tartalék keret terhére a 
2012. évi költségvetésben. 
Felhatalmazza az intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 
 
 

162/2012. (VIII. 28.) Kt. számú határozat: 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Schéner Mihály Nevelési és 
Oktatási Központ pedagógiai programját - az 5 testnevelés óra kerettantervbe emelésével - a 
határozat mellékletében foglalt tartalommal módosítja. 
Felkéri az intézmény vezetőjét a pedagógiai program teljes körű felülvizsgálatára, és a 
szükséges módosítások  képviselő-testület elé terjesztésére.  
 
Felelős: Vermes Rita Intézményvezető 
Határidő: értelem szerint  
 

164/2012. (IX. 25.) 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 
 



 
165/2012. (IX. 25.) Kt. határozat: 

 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Schéner Mihály Nevelési és 
Oktatási Központ igazgatója által készített a 2012/2013-as tanévre vonatkozó munkatervét 
elfogadja. 
  
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: azonnal 
 

166/2012. (IX. 25.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ötvös Ildikó bérlő kérelmét, 
melyben kéri bérleti díj hátralék méltányossági alapon történő elengedését nem támogatja. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
167/2012. (IX. 25.) Kt. határozat: 

 
Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Vízmű 
Nonprofit Kft. részére 1.000.000,- Ft működési támogatást biztosít a tartalék keret terhére. 
Felhatalmazza a polgármestert s szükséges szerződések aláírására.  
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
  Nadabán János ügyvezető 
Határidő: 2012. szeptember 30. 
 

 
168/2012. (IX. 25.) Kt. határozat: 

 
Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2.626.000,- Ft felújítási keretet 
biztosít az önkormányzati ingatlanok felújítására tartalék keret terhére. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlattevőkkel a kivitelezési 
szerződéseket kösse meg. 
Felkéri, hogy a vis major károk miatti helyreállításoknál a felmerült költségeket a biztosítási 
szerződésben foglaltak szerint érvényesítse. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 



 
169/2012. (IX. 25.) Kt. határozat: 

 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 1-től 2013. 
szeptember 30-ig Mengyán István részére költségelven bérbe adja az önkormányzat tulajdonát 
képező Medgyesegyháza, Kossuth tér 23. szám alatti, 59 m2 alapterületű félkomfortos lakást.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyi rendeletben foglalt feltételekkel a bérleti 
szerződést kösse meg. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: 2012. szeptember 30. 
 

 
170/2012. (IX. 25.) Kt. határozat: 

 
Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jogi feltételek megteremtését 
követően értékesíteni kívánja a tulajdonát képező 0122/52 hrsz-ú 6032 m2 területű ingatlanát 
a Paprikakert TÉSZ Kft. részére bruttó 5 millió forint vételáron. 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges eljárások lefolytatására, a terület művelésből 
történő kivonására, illetve a jogügylet megkötésére, valamint a beruházáshoz szükséges 
engedélyekhez a tulajdonosi hozzájárulás megadására. Az eljárások során felmerülő kb. 
2.200.000. Ft-os költséget megelőlegezi a befolyó vételár terhére. 

 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
  Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 

171/2012. (IX. 25.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező 0122/51 hrsz-
ú ingatlanból 2 ha 8831 m2 (kb. 96,55 AK) területet bérbe ad a Medgyes Energia Kft. 
(Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.) részére a beruházási cél megvalósítása érdekében.  
2012. október 1-től 2013. szeptember 30 napjáig. 144 825 Ft bérleti díj ellenében.  
A bérleti díj egyösszegben 2012. december 31. napjáig esedékes.  
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.  
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
  Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: értelem szerint 

 



172/2012. (IX. 25.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 
térképen megjelölt „tervezett erőmű és környezete” tömbre vonatkozóan módosítani kívánja a 
Szabályozási Tervet és a Helyi Építési Szabályzatot a beruházási célok megvalósítása 
érdekében.  
Felhatalmazza a Polgármestert a tervezési szerződés megkötésére. A tervezési díjra és a 
szükséges egyéb költségekre 550.000 Ft-ot biztosít akként, hogy 400.000,- Ft-ot a 2012. évi 
költségvetésben a tartalék keret terhére, és a fennmaradó 150.000,- Ft-ot a 2013. évi 
költségvetésben. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a vonatkozó jogszabályokban foglalt intézkedéseket tegye meg 
a rendelet módosítása érdekében. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

 
173/2012. (IX. 25.) Kt. határozat: 

 
Medgyesgyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 
térképen megjelölt Szondi u. (1197 hrsz.) József Attila utca ( 1195. hrsz.) Vécsey utca (1161.  
hrsz.) Gárdonyi G. utca (984/3. hrsz) által határolt tömbre vonatkozóan az igényeket felmérve 
és a gazdasági funkciók elhelyezhetősége érdekében módosítani kívánja a Település 
Szerkezeti Tervet, a Szabályozási Tervet és a  Helyi Építési Szabályzatot a beruházási célok 
megvalósítása érdekében.  
Felhatalmazza a Polgármestert a tervezési szerződés megkötésére. A tervezési díjra és a 
szükséges egyéb költségekre 700.000,- Ft-ot biztosít akként, hogy 470.000,- Ft-ot a 2012. évi 
költségvetésben a tartalék keret terhére, és a fennmaradó 230.000,- Ft-ot a 2013. évi 
költségvetésben. 
 Felkéri a Polgármestert, hogy a vonatkozó jogszabályokban foglalt intézkedéseket tegye meg 
a rendelet módosítása érdekében. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 

174/2012. (IX. 25.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a Schéner Mihály Nevelési és 
Oktatási Központ  TÁMOP-3.1.4.” Innovatív iskolák fejlesztése” című 100%-os támogatottságú 
pályázat beadásához 93 millió forint támogatási igénnyel. 
Felhatalmazza az intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Felelős: Vermes Rita intézményvezető 
Határidő: azonnal 



175/2012. (IX. 25.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. tv. 74. §. (4) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat rendelkezésére 
álló saját és átengedett bevételek terhére, a saját tulajdonában álló – az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását 
szolgáló – ingó és ingatlan vagyon működtetését vállalja.  
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: azonnal 
 

176/2012. (IX. 25.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TÁMOP-3.2.11. pályázat 
fenntartási időszakára vállalt kötelezettségek teljesítésére 2012. évben 770.000. Ft-ot biztosít 
a Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Intézmény részére a tartalékkeret terhére. 
Felkéri az intézményvezetőt a pályázatban vállalt kötelezettségek teljesítésére. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
  Vermes Rita intézményvezető 
Határidő: azonnal 
 

177/2012. (IX. 25.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megvitatta és áttekintette a 
szennyvízcsatorna-hálózat építés utolsó ütemére benyújtandó pályázattal kapcsolatos 
kérdéseket.  

5. Medgyesegyháza Város Önkormányzata úgy dönt, hogy a Környezet és Energia 
Operatív Programon belül meghirdetett „Szennyvízelvezetés és tisztítás” c. 
konstrukcióra (KEOP-1.2.0) benyújtja pályázatát.  

 
6. A „Medgyesegyháza szennyvízhálózat IV. ütem és szennyvíztisztító telep bővítése” 

című pályázat összesen nettó 861.383.027,-Ft összköltségű, az igényelt támogatás 
nettó 818.313.875 forint és ehhez az Önkormányzat nettó 43.069.152 forint összegű 
saját forrást biztosít, amely a beruházás nettó bekerülési költségeinek 5 %-a.   

 
7. Medgyesegyháza Város Önkormányzata úgy határoz, hogy a beruházáshoz szükséges 

saját erőt biztosítása érdekében a szükséges feltételek fennállása esetén pályázatot 
nyújt be az EU Önerő Alap támogatására.  

 
8. Medgyesegyháza Város Önkormányzata az Önerő Alap által nem fedezett saját erő 

összegét, illetve az önerő pályázat sikertelensége esetén az teljes saját erőt a 2013 és 
2014 évi költségvetéséből biztosítja a beruházáshoz. 

 
9. Az önkormányzat vállalja a beruházással létrejött hálózat működtetésének pénzügyi 

fedezetének biztosítását. 



 
Jelen határozat meghozatalával egyidejűleg a Képviselő-testület hatályon kívül helyezi az 
e tárgyban korábban hozott 156/2012. (VIII. 28.) Kt. határozatát. 

 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Ruck Márton polgármester 

 
178/2012. (IX. 25.) Kt. határozat: 

 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához csatlakozik. 
Eredményes pályázat esetén a pályázók részére („A” és „B” típusú pályázó esetén is) havi 
4.000,- Ft Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrészt biztosít.  
Felhatalmazza a polgármestert a visszavonhatatlan Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az 
elektronikus adatbázis használatáról szóló irat aláírására, valamint a pályázati kiírás 
közzétételére. 
 
Felelős: Ruck Márton  polgármester 
Határidő:  értelem szerűen 
 

 
179/2012. (IX. 25.) Kt. határozat: 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ Szakmai 
Program módosítását a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
  Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető  
Határidő: azonnal 
 

Melléklet a 179/2012. (IX. 25.) Kt. számú határozathoz 
 

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
GONDOZÁSI KÖZPONT 

SZAKMAI PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSA 
 
 

A Szakmai Program III/3. Étkezetés című fejezetének A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, 
FELADATAI alcím alatt szereplő Az intézmény által biztosított szolgáltatások, 
tevékenységek szövegrész az alábbira módosul: 

„Az intézmény által biztosított szolgáltatások, tevékenységek: 

Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően megszervezhető az étel 



Ø kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással (Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. 
konyhájának ebédlője) 

Ø elvitelének lehetővé tételével (Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. konyhájáról) 
Ø lakásra szállításával 

Az étkeztetés keretében főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt kell biztosítani. Ha az 
étkeztetésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára az ellátást 
igénybe vevő részére diétás étkeztetés biztosított. 

A szolgáltatás keretében kiszolgált ételadagokat az intézmény a Medgyesegyházi KÉSZ 
Nonprofit Kft. konyhájáról biztosítja.  

Az igénylők ellátása során természetes jelzőrendszerként működik az ebédszállítók részéről 
érkező információ, amely segíti a további szükséges intézkedéseket. (gondozásba vétel, 
családtagok bevonása az ellátásba, szociális otthoni elhelyezés kezdeményezése, stb.” 
 

A Szakmai Program III/3. Étkezetés című fejezetének A FELADATELLÁTÁS 
SZAKMAI TARTALMA, MÓDJA, A BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK FORMÁI 
alcím alatt szereplő,  az étkeztetés keretén belül biztosított szolgáltatások 
formái szövegrész módosul a következők szerint: 

„Az étkeztetés keretén belül biztosított szolgáltatások formái: 

Az intézmény az étkeztetést szociális konyha keretében biztosítja. Az ételadagok elkészítése a 
Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. által üzemeltetett konyhán történik.  

 Medgyesegyházán a szolgáltatást igénybevevők részére az étkeztetés történhet:  

Ø az ételadagok kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással (Medgyesegyházi KÉSZ 
Nonprofit Kft. konyhájának Medgyesegyháza Jókai u. 3. szám alatti ebédlője, vagy az 
Idősek Klubja Medgyesegyháza, Luther u. 9. szám alatti ebédlője) 

Ø  ételadagok elvitelének lehetővé tételével (Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. 
konyhájáról) 

Ø az étel lakásra szállításával. 
Almáskamarási lakosok részére az étkeztetés kizárólag helyben étkezéssel az Idősek Klubja 
ebédlőjében (Medgyesegyháza, Luther u. 9.) biztosított. 

Az igényeknek megfelelően, - a helyben fogyasztás lehetőségének kivételével- a hétvégi ellátás 
is biztosított.  

Elvitellel történő étkeztetés esetén az ételadagok kiszolgálása a Medgyesegyházi KÉSZ 
Nonprofit Kft. Medgyesegyháza Jókai u. 3. szám alatti konyháján történik, minden nap 1100 

órától 1330 óráig. Az elvitellel történő étkeztetés esetén az igénybevevő részéről 1 db komplett 
ételhordót (4 részes) szükséges biztosítani.  

Kiszállítással történő étkeztetés esetén az étel kiszállítása naponta 1130 órától 1400 óráig 
történik, kerékpárral. A kiszállítással történő igénybevételhez a szolgáltatást igénybe vevőnek 
2 darab komplett ételhordót szükséges biztosítania.  



Helyben étkezés estén, az étel kiszolgálása hétköznapokon 1200 órától 13.00 óráig történik. 
Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. konyhájának Medgyesegyháza Jókai u. 3. szám alatti 
ebédlőjében az étkezés helyben fogyasztására a diákétkeztetéssel közösen használt ebédlőben 
van lehetőség. Az étkező befogadó kapacitása maximum 80 fő. Az Idősek Klubja 
Medgyesegyháza, Luther u. 9. szám alatti ebédlőjében az étkezés helyben fogyasztása azoknak 
az igénybevevőknek lehetséges, akik az étkeztetés szolgáltatás mellett az idősek nappali 
ellátását is igénybe veszik. Az étel kiszolgálása itt hétköznapokon 1200 órától 13.00 óráig 
történik. Mindkét étkező helyen biztosított a kézmosás lehetősége, a nemenként elkülönített 
illemhely, valamint az étel elfogyasztásához szükséges étkészlet és evőeszköz.” 

 

A Szakmai Program Megállapodásokat tartalmazó II. számú mellékletének 
2/2. étkeztetés alapszolgáltatás igénybevételére vonatkozó megállapodás 3. 
pontjának az étkeztetés keretén belül biztosított szolgáltatások formái című 
része helyébe a következő lép: 

„Az étkeztetés keretén belül biztosított szolgáltatások formái: 

Az intézmény az étkeztetést szociális konyha keretében biztosítja. Az ételadagok elkészítése a 
Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. által üzemeltetett konyhán történik. Étkeztetés 
keretében napi egyszeri meleg étel biztosított. A nappali ellátást is igénylők részére szükség 
esetén megoldott a háromszori étkezés (tízórai, uzsonna) biztosítása is.  Az étkeztetés 
keretében belül egyféle menü kerül kiszolgálásra, választásra nincs lehetőség. Amennyiben az 
ellátást igénybe vevő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos illetve szakorvos 
javaslatára diétás étkezést biztosítunk. Az intézmény által biztosított diétás étkezés típusa: 
máj- és epekímélő, diabeteses, collitises diéta. 

 Medgyesegyházán a szolgáltatást igénybevevők részére az étkeztetés történhet:  

Ø az ételadagok kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással (Medgyesegyházi KÉSZ 
Nonprofit Kft.  konyhájának Medgyesegyháza Jókai u. 3. szám alatti ebédlője, vagy az 
Idősek Klubja Medgyesegyháza, Luther u. 9. szám alatti ebédlője) 

Ø  ételadagok elvitelének lehetővé tételével (Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. 
konyhájáról) az étel lakásra szállításával. 

Almáskamarási lakosok részére az étkeztetés kizárólag helyben étkezéssel az Idősek Klubja 
ebédlőjében (Medgyesegyháza, Luther u. 9.) biztosított. 

Az igényeknek megfelelően, - a helyben fogyasztás lehetőségének kivételével- a hétvégi ellátás 
is biztosított.  

Elvitellel történő étkeztetés esetén az ételadagok kiszolgálása a Medgyesegyházi KÉSZ 
Nonprofit Kft. Medgyesegyháza Jókai u. 3. szám alatti konyháján történik, minden nap 1100 

órától 1330 óráig. Az elvitellel történő étkeztetés esetén az igénybevevő részéről 1 db komplett 
ételhordót (4 részes) szükséges biztosítani.  



Kiszállítással történő étkeztetés esetén az étel kiszállítása naponta 1130 órától 1400 óráig 
történik, kerékpárral. A kiszállítással történő igénybevételhez a szolgáltatást igénybe vevőnek 
2 darab komplett ételhordót szükséges biztosítania. A megállapodást kötő felek megegyeznek 
abban, hogy a szolgáltatást igénybevevő a szolgáltatást megelőzően köteles a szükséges 
szállító edényt (ételhordó) biztosítani, és ezt követően évente 1 alkalommal köteles a szállító 
edény cseréjéről gondoskodni Az étel házhoz szállításáért kiszállítási díjat kell fizetni. 

Helyben étkezés estén, az étel kiszolgálása hétköznapokon 1200 órától 13.00 óráig történik. A 
Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. konyhájának Medgyesegyháza Jókai u. 3. szám alatti 
ebédlőjében az étkezés helyben fogyasztására a diákétkeztetéssel közösen használt ebédlőben 
van lehetőség. Az Idősek Klubja Medgyesegyháza, Luther u. 9. szám alatti ebédlőjében az 
étkezés helyben fogyasztása azoknak az igénybevevőknek lehetséges, akik az étkeztetés 
szolgáltatás mellett az idősek nappali ellátását is igénybe veszik. Az étel kiszolgálása itt 
hétköznapokon 1200 órától 13.00 óráig történik.”  

 
180/2012. (IX. 25.) Kt. határozat: 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete megerősíti 181/2008.(VIII.29.) 
Kt. határozatát, melyben 2008. szeptember 1-től a medgyesbodzási telephelyén működő 
óvodában 2 fő technikai dolgozó, az általános iskolában 8,6 pedagógus álláshely 
megszüntetését engedélyezi.  
A döntés alapján Schmidtné Becsei Edit pedagógus közalkalmazotti jogviszonyát 2008. 
szeptember 1-től nem tudtuk megszüntetni, mivel a dolgozó táppénz, TGYS, GYED és GYES 
igénybevétele miatt felmentési védelem alatt állt. A munkavállaló jogviszonya felmentéssel 
legkorábban 2012. december 12-vel szüntethető meg. 
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.  
A képviselő-testület a megszüntetett álláshelyeket 5 évig nem állítja vissza. 
Felhatalmazom a polgármestert a létszámcsökkentéssel kapcsolatos támogatás igénylésére. 

 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Holecz Andrásné munkaügyi ügyintéző 
Határidő: 2012. szeptember 25. 



 
181/2012. (IX. 25.) Kt. határozat: 

 
A Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozatlan időre 
térítésmentesen biztosít a tulajdonát képező Medgyesegyháza, Luther u. 1. szám alatti 
ingatlanból kb. 37  m2 területű helyiségeket a Dél-Kelet Magyarországi Különleges 
Mentőszolgálat Kiemelten Közhasznú Egyesület részére elsősegélynyújtó hely céljából 2012. 
október 1. napjától, és vállalja az ingatlan használata során felmerült rezsiköltséget.  
A feladatellátás tárgyi és személyi feltételeit az Egyesület biztosítja.  
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.  
 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
 

 
182/2012. (X. 1.) Kt. határozat: 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzata Képviselő-testülete ezúton fejezi ki és rögzíti 

írásban azon szándékát, hogy Medgyesegyháza, Luther u. 1. szám alatti ingatlanban 

elsősegélynyújtó helyet kíván létesítsen.  

Magyarország Alaptörvényében foglaltak szerint hazánkban mindenkinek joga van testi és 

lelki egészségének megőrzéséhez. E jog érvényesülését hazánk többek között az 

egészségügyi intézmények és - ellátás biztosításával segíti el. 

Az egészségügyi törvény értelmében az állam felelős a lakosság egészségi állapotáért, 

különösen azért, hogy az ehhez szükséges feltételrendszer kialakításával lehetővé tegye a 

közösségek és az egyének számára egészségi állapotuk védelmét, fejlesztését, valamint 

szükség esetén lehetséges mértékű helyreállítását. 

Annak érdekében, hogy e kötelezettségének minél maradéktalanabbul eleget 

tehessen, az Önkormányzat az alábbiakat fogalmazza meg: 

Célja, hogy lakosai számára az 1997. évi az egészségügyről szóló CLIV törvényben 

meghatározott „sürgős szükség” és „veszélyeztető állapot” esetén, azok minél pozitívabb 

kimenetelét elősegítve, az első beavatkozás elérhetőségének tekintetében esélyegyenlőséget 

teremtsen. Ennek érdekében a helyi egészségügyi szolgáltatók rendelési idején kívüli 

időszakban, a településen a lakosság nagyobb biztonsága, a hirtelen fellépő 

egészségkárosodás csökkentése céljából elsősegélynyújtó helyet hoz létre. Az 

elsősegélynyújtó hely létesítése nem engedélyhez kötött.  

Az elsősegélynyújtó hely létesítésének célja, hogy a településen fellépő „sürgős 

szükség” vagy „veszélyeztető állapot” esetén a szakellátó helyszínre érkezéséig az időben 



elkezdett elsősegélynyújtás csökkentse a létrejövő egészségkárosodás mértékét, növelje 

visszafordíthatóságának, eredményes kezelésének esélyét, különös tekintettel a kórházon 

kívüli keringésmegállásokra.  

Elfogadja az elsősegélynyújtó hely szervezeti és működési szabályzatát a határozat 

mellékletét képező tartalommal. 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Jelen határozat meghozatalával egyidőben hatályon kívül helyezi e tárgyban korábban 

keletkezett 181/2012. (IX. 25.) Kt. számú határozatát. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 
 

183/2012. (X. 1.) Kt. határozat: 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzata Képviselő-testülete a Medgyesegyháza, Luther u. 1. 
szám alatti elsősegélynyújtó hely feladatellátására a Dél-Kelet Magyarországi Különleges 
Mentőszolgálat Kiemelten Közhasznú Egyesülettel megállapodást köt a határozat mellékletét 
képező tartalommal. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 
Felelős: Ruck Márton polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

184/2012. (X. 1.) Kt. határozat: 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzata Képviselő-testülete meg kívánja fellebbezni a 
Gyulai Munkaügyi Bíróság 1.M.549/2011/18. számú ítéletét. 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Felelős: Ruck Márton polgármester 

Határidő: értelem szerint 



185/2012. (X. 1.) Kt. határozat: 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzata nem kíván a Dél-Békési Kistérség Többcélú 
Társulásához csatlakozni közös villamos energia beszerzés céljából.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül a legkedvezőbb 
szolgáltatóval kössön megállapodást.  
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: 2012. december 31.  
 
 

186/2012. (X. 12.) Kt. határozat: 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Schéner Mihály Nevelési és 
Oktatási Központ intézményénél 2012. január 1. napjával a státuszok számát 71 főben 
határozta meg. 
Az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13) önkormányzati rendeletben a 
státuszok számát 2012. március 1. napjától 67 főben határozta meg Medgyesegyháza Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a ténylegesen betöltött státuszok alapján, ez a 
státuszcsökkentés létszámleépítést nem igényelt. 
A pedagógiai program és a munkakörök felülvizsgálata, valamint az időközben az óvodai 
csoport bővítésről, és a bölcsődei ellátás megszüntetéséről szóló alapító okirat módosítás 
alapján a Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés 
módosításáról szóló 14/2012. (VI.27) önkormányzati rendeletében az intézmény státuszát 
71,1 főben határozta meg 2012. szeptember 1. napjától. 
Ez a státuszbővítés jelent 0,5+0,8= 1,3 státuszt, mely tényleges létszámbővítéssel nem jár, 
csak a korábban státusz nélkül határozatlan időre kinevezett pedagógia asszisztensek 
foglalkoztatását (iskolában és óvodában) legalizálja. 
Az intézmény +1 gyermekvédelmi felelős, +1 takarító + 0,8 portás státuszt kapott, melyet 
csak határozott idejű szerződéssel tölthet be az intézményvezető 2012. december 31-ig többlet 
forrás biztosítása nélkül a 2012. évi költségvetési keretén belül. 
A jelenlegi pedagógiai asszisztensi státusz át lett minősítve a ténylegesen ellátott 
munkakörhöz igazítva adminisztrátorrá. 
3 bölcsődei státusz (2 gondozónő, 1 dajka) meg lett szüntetve és 3 óvodai státusz lett 
biztosítva (2 óvónő, 1 dajka) az új óvodai csoport megnyitása kapcsán. 
Fenti döntések alapján Isztin Péterné bölcsődei dajka közalkalmazotti jogviszonya 2012. 
szeptember 4. napjával felmentéssel megszűnt. 
A képviselő-testület, valamint 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.  
A képviselő-testület a megszüntetett álláshelyeket 5 évig nem állítja vissza. 
Felhatalmazza a gesztor önkormányzat polgármesterét a létszámcsökkentéssel kapcsolatos 
támogatás igénylésére. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Holecz Andrásné munkaügyi ügyintéző 
Határidő: azonnal 
 

187/2012. (X. 30.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról 
szóló beszámolót a 170/2012. (IX. 25.) határozattal kapcsolatos beszámoló kivételével a határozat 
melléklete* szerint elfogadja. 
 
* A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel. 
 
Felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: azonnal 

188/2012. (X. 30.) Kt. határozat: 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságot, hogy vizsgálja ki a 170/2012. (IX. 25.) kt. határozat szerinti vagyonhasznosítás 
szabályosságát. 
 
Felelős: Kraller József Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
Határidő: novemberi soros ülés 
 
 
 

189/2012. (X. 30.) Kt. határozat: 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a – 2012. augusztus és 2012. 
szeptember hónapokban az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót 
elfogadja.  
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: azonnal 
 



190/2012. (X. 30.) Kt. határozat: 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő testülete a határozat mellékletét képező 
változási vázrajznak megfelelően hozzájárul az önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
telekhatár rendezéséhez, oly módon hogy a 212 hrsz. Sporttelep megnevezésű ingatlan 
területe 2 ha 5785 m2-ről 2 ha 5398 m2-re, a 211/5 hrsz.-ú  ingatlan területe  2870 m2-ről 2484 
m2-re csökken, illetve  a Moravszki u. 17. szám alatti  211/4. hrsz.-ú ingatlan területe 2617 
m2-ről 3390 m2 –re nő. 
Felhatalmazza a Polgármestert a változtatási vázrajz engedélyezési eljárásának megindítására, 
annak jogerőre emelkedése után a Földhivatali nyilvántartásban történő átvezettetésére. 
 

Felelős: Ruck Márton polgármester 
     Nadabán János ügyvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 

191/2012. (X. 30.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a Dél Békési Kistérségi 
Többcélú Társulást, hogy a határozat mellékletét képező tartalommal fogadja el  
Medgyesegyháza 2013. évi belső ellenőrzési tervét. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző    
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Melléklet a 191/2012. (X. 30.) Kt. számú határozathoz 
 

Városi Önkormányzat Medgyesegyháza  2013. évi belső ellenőrzési terve 

Ellenőrzendő 
folyamatok  és 
szervezeti 
egységek 

Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés 
célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött 
időszak) 

Azonosított kockázati tényezők Az ellenőrzés 
típusa 

Az 
ellenőrzés 
ütemezése 

Erőforrás 
szükségletek 

Polgármesteri 
Hivatal 

 

Cél: Az (új) Amr. 13.§ (2) bekezdése szerinti 
szabályzatok tartalmi, célszerűségi hatékonysági 
vizsgálata a benne foglaltak betarthatósága. 

Módszer: Szabályzatok, dokumentumok, vizsgálata,. 

Tárgy: Szabályzatok felépítési, tartalmi, célszerűségi 
hatékonysági vizsgálata  

Időszak: 2012. év 

A költségvetéssel történő 
gazdálkodás során a vonatkozó 
pénzügyi – gazdálkodási 
jogszabályokban foglaltak 
érvényesülése,  

pénzügyi-
szabályszerűségi 
ellenőrzés 

 

 

 

   

Polgármesteri 
Hivatal 

 

Cél: Annak megállapítása, hogy a pézgazdálkodási 
jogkörök (kötelezettség-vállalás, utalványozás, 
ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai igazolás) 
ellátásának, folyamatának rendje a jogszabályoknak 
megfelelő-e.  

Módszer: eljárások szabályozásainak elemzése, 
értékelése, dokumentumok és nyilvántartások 
vizsgálata, Részben tételes, részben próbaszerű 
mintavételes vizsgálat. 

Tárgy: szabályozottság biztosításának ellenőrzése 

Időszak: 2012. utólsó negyedév 

A költségvetéssel történő 
gazdálkodás során a vonatkozó 
pénzügyi – gazdálkodási 
jogszabályokban foglaltak 
érvényesülése 

 

Pénzügyi 
szabályszerűségi 
ellenőrzés 

  



Polgármesteri 
Hivatal 

 

Cél: Annak megállapítása, hogy a tárgyi eszköz és a 
vagyonkataszteri nyilvántartás rendje a 
jogszabályoknak megfelelő-e.  

Módszer: eljárások szabályozásainak elemzése, 
értékelése, dokumentumok és nyilvántartások 
vizsgálata, Részben tételes, részben próbaszerű 
mintavételes vizsgálat. 

Tárgy: szabályozottság biztosításának ellenőrzése 

Időszak: 2012.  

A költségvetéssel történő 
gazdálkodás során a vonatkozó 
pénzügyi – gazdálkodási 
jogszabályokban foglaltak 
érvényesülése 

 

Pénzügyi 
szabályszerűségi 
ellenőrzés 

  

 

Gondozási 
Központ 

 

Cél: Idősek Otthona lakói letéteinek és 
betétkönyveinek kezelése 

Módszer: dokumentumok, okiratok vizsgálata, 
interjú. Részben tételes, részben szúrópróbaszerű 
mintavételes vizsgálat. 

Tárgy: a pénzügyi elszámolások és dokumentumok, 
és az ehhez kapcsolódó szabályozásokban foglaltak 
érvényesülésének a vizsgálata. 

Időszak: 2012 év. 

 

A költségvetéssel történő 
gazdálkodás során a vonatkozó 
pénzügyi – gazdálkodási 
jogszabályokban foglaltak 
érvényesülése. 

 

Pénzügyi és 
szabályszerűségi 
ellenőrzés 

  



192/2012. (X. 30.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő testülete lakossági kérelemre az Arany János utca 
21-47. számú ingatlanok előtti útszakaszra – mindkét oldalról - „Tehergépjárművel behajtani tilos 
kivéve célforgalom” közlekedési táblát kíván kihelyezni. 
Felkéri a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Ruck Márton polgármester 
     Nadabán János ügyvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 

193/2012. (X. 30.) Kt. határozat: 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Schéner Mihály Nevelési és 
Oktatási Központ  
 
Alapító okiratának 16. pontja kiegészül az alábbi tevékenységekkel, szakfeladat 
számokkal: 
 
„ 890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok 
890112 Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységek és programok 
890114 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 
890115 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére 
 
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások” 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az intézmény-fenntartó társulás valamennyi 
településének jóváhagyását követően a módosított, és a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okirat aláírására. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző    

  Vermes Rita  intézményvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 

194/2012. (X. 30.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő testülete elfogadja a járási rendszer 
kialakítása érdekében a határozat mellékletét képező együttműködési megállapodást a Békés 
Megyei Kormányhivatallal. 
 



Felhatalmazza a polgármestert az okirat aláírására, és a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
      Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 

195/2012. (X. 30.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Benedek Kft. 
Településrendezési Iroda ( Budapest Sorompó u. 1. sz.)  által készített és a 66/2005. (III. 22.) 
Kt. határozattal elfogadott „Település fejlesztési koncepció”  6. számú „Intézkedési 
javaslatok” fejezetén belül a „Gazdaságfejlesztés, gazdasági intézkedések” címszó alatti 
felsorolást az alábbiakkal egészíti ki: 
- a belterületen működő gazdaságok fejlődési lehetőségeinek biztosítása. 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére a HÉSZ módosítása 
érdekében. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

196/2012. (X. 30.) Kt. határozat: 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 
pályázati kiírásban foglaltak szerint hasznosítani kívánja a Medgyesegyháza, Kossuth tér 7. 
szám alatti összesen 136,7 m2 alapterületű üzletet. 
Felkéri a polgármestert a pályázat lebonyolítására és a 2012. december 11-i ülésre a 
pályázatok elbírálásának előkészítésére. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: 2012. decemberi testületi ülés 
 
1. melléklet 

Pályázati kiírás 
helyiség bérbeadására 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete bérbeadásra meghirdeti a 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 7. szám alatti 517. és 518. hrsz. ingatlanokon álló épületben található, 
közvetlen közterületi bejárattal rendelkező, 1 üzlettérből, 1 műhely, 1 iroda, 1 WC, 1 kazánház, 3 
raktárhelyiségből álló összesen 136,7 m2 alapterületű helyiségcsoportot (korábban műszaki üzlet) 
hasznosításra. 
 
A pályázó ajánlatának tartalmaznia kell: 

o a pályázó megnevezését, 



o a folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését, 
o bérleti díjként vállalt nettó összeget, 
o bérleti jogviszony tervezett időtartamát, 
o a tevékenység során foglalkoztatottak számát 
o az alábbi bérbeadói feltételek elfogadását: 

 
Bérbeadó feltételei: 
Ø A 18/1993. (XII.21.) Ök. rendelet helyiséggazdálkodásra vonatkozó szabályainak betartása 
Ø A bérleti jogviszonyt bármely fél, 60 napos határidővel bármikor, külön indokolás nélkül 

felmondhatja. Bérbeadót ez esetben sem terheli új bérlemény biztosításának kötelezettsége. 
Ø Bérlő a helyiségben helyben fogyasztásos szeszesital kimérési tevékenységet nem folytathat. 
Ø A bérleti díj előre a tárgyhó 5. napjáig fizetendő. 
Ø A bérleti díjon felül a közüzemi díjakat is meg kell téríteni a bérbe adó részére. 
Ø A bérleti díjat bérbe adó évente, január 1-től egyoldalúan módosíthatja. Ennek mértéke a 

hivatalosan közzétett várható infláció mértéke. 
Ø  A legalacsonyabb bérleti díj nettó 50.000,- Ft/hó 
  

A pályázatokat zárt borítékban  Medgyesegyháza Város polgármesterének címezve, 
 

"Bérleti pályázat Kossuth tér 7." 
megjelöléssel, 2012. december  6.-án  

délelőtt 10.00 óráig 
lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal titkárságán. 

 
Postai úton megküldött pályázatok is csak a fenti időpontig beérkezve kerülnek elbírálásra! 
A pályázatok bontása 2012. december 6-án 10 órakor történik. 
 
A pályázatok elbírálása a Képviselő-testület 2012. december 11-i ülésén történik meg. 
Az elbírálás során - azonos ajánlatok esetén - előnyben részesülnek azok a pályázók, akik több helyi 
munkanélküli foglalkoztatását vállalják. 
Pályáztató fenntartja a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok számától függetlenül a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben a hasznosítási célt, vagy a pályázó által megjelölt 
díjat nem tartja elfogadhatónak. 
 
Az ingatlanrész megtekinthető munkaidőben, a Polgármesteri Hivatal munkatársával, Juhász 
György főelőadóval egyeztetetett időpontban. 

 
197/2012. (X. 30.) Kt. határozat: 

 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a Medgyesegyháza és 
Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete részére, hogy az önkormányzat által biztosított 
150.000. Ft támogatást kizárólag az Egyesület működési, üzemeltetési, fenntartási 
költségeinek finanszírozására fordítsa. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: értelem szerint 



199/2012. (XI. 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 
 

200/2012. (XI. 20.) Kt. határozat: 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság javaslatával és a 170/2012. (IX. 25.) Kt. határozat szerinti 
vagyonhasznosítás előkészítésének szabályosságáról szóló jegyzői beszámolót elfogadja. 

Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

201/2012. (XI. 20.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 170/2012. (IX.25) Kt. 
lejárt határidejű határozat végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 

202/2012. (XI. 20.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. III. 
negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.  

Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: azonnal 



 
203/2012. (XI. 20.) Kt. határozat: 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetést az 
alábbi irányelvek mentén kívánja megtervezni: 
 
Önkormányzat bevételeinek tervezése: 

· állami támogatás tervezése a költségvetési törvényben foglaltak szerint, 
· működési célú bevételek tervezése a 2012. évi teljesítés alapján, 
· sajátos bevétel tervezése 2012. évi eredeti előirányzat alapján, 
· felhalmozási bevételek tervezése folyamatban lévő pályázatok alapján, 
· működési pénzeszköz átvétel érvényes döntések, és megállapodások alapján, 
· pénzmaradvánnyal nem tervezünk. 

 
Önkormányzat kiadásainak tervezése: 

· személyi juttatás és járulék: a 2012. évi eredeti előirányzathoz képest csak a 
kötelező besoroláshoz kapcsolódó növekedés tervezhető, pedagógus béreket nem kell 
tervezni, 

· dologi kiadások 2012. eredeti előirányzat szerint, rezsiköltségek a tényleges 
teljesítést figyelembe véve tervezhetők, 

· működésre átadott pénzeszközök időarányosan nem érhetik el a 2012. évi 
teljesítést (KÉSZ Kft., Vízmű Kft.), 

· fejlesztési célú kiadások csak pályázathoz kapcsolódóan tervezhetők, 
· finanszírozási műveletek: működési hitel nem tervezhető, fejlesztési hitel csak 

pályázattal megvalósuló beruházás önerejéhez tervezhető, likvid és bérhitel 2012. évi 
szinten tervezhető.  

 

Irányelvek: 
· A kintlévőségek behajtására 2013. évben is kiemelt figyelmet kell fordítani. 
· Érvényesíteni kell a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeit.  
· A gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell a bevételek és kiadások egyensúlyára. 
· A biztonságos működés érdekében tartalék képzése indokolt. 
· Törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszedésére. 
· Az előző évekről áthúzódó kötelezettségvállalásokat teljesíteni kell, különösen az 

elindított pályázatok biztonságos befejezésének feltételeit kell garantálni. 
· Fel kell tárni azokat a forrásokat, amelyek a bevételek további növelését teszik 

lehetővé (pl.: pályázatok).  
· Részt kell venni közfoglalkoztatásban, csökkentve ezzel a helyi 

munkanélküliséget. 
· Kötelező feladatok nem sérülhetnek önként vállalt feladatok miatt. 
 

Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 



 
204/2012. (XI. 20.) Kt. határozat: 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a nem lakáscélú helyiségek 
bérleti díját a várható infláció mértékének figyelembevételével 2013. január 1-től 5%-kal 
emeli meg. 
Felkéri a polgármestert a bérlők díjváltozásról történő kiértesítésére. 

 
Felelős:   Ruck Márton polgármester 
Határidő: 2012. december 31. 
 
 

205/2012. (XI. 20.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt a belső 
ellenőrzési jelentésben jelzett önkormányzati SZMSZ módosításának előkészítésére, valamint 
a Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ törzskönyvi adatainak módosítására. 
 
Felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
   Szabó Istvánné pénzügyi csoportvezető 
Határidő: Törzskönyvi adatok módosítására 2012. december 1. 
      SZMSZ módosítás előterjesztésére 2013. januári testületi ülés 
 
 

206/2012. (XI. 20.) Kt. határozat: 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi KÉSZ 
Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervét 63.816.000,- Ft önkormányzati működési támogatással 
és 18.575.333,- Ft étkezési normatíva átadásával elfogadja. 
A támogatás ütemezése az önkormányzat átmeneti és a 2013. évi költségvetésében kerül 
elfogadásra.   
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Horváth László ügyvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 

207/2012. (XI. 20.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Holecz András, 
Medgyesegyháza, Gárdonyi u. 40. szám alatti lakos korábbi haszonbérlő részére 1 éves 
időtartamra 2013. október 30-ig haszonbérbe adja az Önkormányzat tulajdonában álló 080/37 
helyrajzi számú, 1 ha 3364 m2 területű, 43.08 AK értékű szántó ingatlant. 
A Képviselő-testület az éves bérleti díjat 40.000,- Ft/év összegben állapítja meg. 



Felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti ajánlat kifüggesztésére, majd azt követően a 
haszonbérleti szerződés megkötésére. 

 
Felelős:   Ruck Márton polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

208/2012. (XI. 20.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a DAREH Önkormányzati 
Társulás felhívására a KEOP-7.1.1.1 jelű Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer 
fejlesztése a DAREH Önkormányzati Társulás területén című pályázat Medgyesegyházára 
jutó önerejét, 350.540,- forintot a Társulás részére 2012. november 30-ig  biztosítja az 
önkormányzat 2012. évi költségvetési tartaléka terhére. 

Felelős:   Ruck Márton polgármester 
Határidő: 2012. november 30. 
 
 

209/2012. (XI. 20.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. 
Támogatja, hogy  

· Poliák Patrícia Molli (anyja neve: Kotroczó Melinda),  
· Gera Andrea (anyja neve: Mochnács Mária) és 
· Hevesi Izabella (anyja neve: Kiss Mónika) 

nyolcadik évfolyamos tanulók Medgyesegyháza település képviseletében részt vegyenek a 
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában. 
Az Önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diákok számára a programban való 
részvételük idejére (5 tanévre) havi 5.000,- Ft ösztöndíjat biztosít. 
A Képviselő-testület ennek fedezetét Medgyesegyháza település költségvetésében biztosítja.  
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot – a határozattal együtt – határidőre a tanuló által 
első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: 2012. december 10. 
 

212/2012. (XII. 11.) 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 

 
213/2012. (XII. 11.) Kt. határozat: 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Oktatási Bizottság 
által 2012. október és 2012. november hónapokban az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolót elfogadja.  
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: azonnal 

 
214/2012. (XII. 11.) Kt. határozat: 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester által 2012. 
augusztus-november hónapba átruházott hatáskörben hozott döntéséről szóló beszámolót 
elfogadja.  
 
Felelős: Ruck Márton  polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

215/2012. (XII. 11.) Kt. határozat: 
 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa 
vásárlásához a 2013.évi átmeneti költségvetésben 635.000,- Ft. önerőt biztosít 
59/2012.(XI.28) BM. rendelet alapján biztosított kiegészítő támogatáshoz.  
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 

216/2012. (XII. 11.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelveket és az etikai eljárás szabályait 
az előterjesztés melléklete szerint elfogadja. 
 

Felelős:   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: azonnal 
 

Melléklet a 216/2012. (XII. 11.) Kt. határozathoz 
 



A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala köztisztviselőivel 
szemben támasztott hivatásetikai alapelvek 
 

I. Általános magatartási normák 
 

1. A köztisztviselő munkája során köteles a jogszabályoknak megfelelően eljárni, a 
jogszerűséget maradéktalanul érvényesíteni.  

 
2. A köztisztviselő munkájában az egyenlő elbánás elvének kell érvényesülnie: a 

közigazgatásban a hátrányos megkülönböztetés valamennyi fajtája megengedhetetlen. 
 

3. A köztisztviselő döntéseinek, határozatainak előkészítése, meghozatala során köteles 
biztosítani az arányosságot az intézkedés és az elérni kívánt cél között. 

 
4. A köztisztviselő hatáskörét kizárólag abban a körben és célból gyakorolhatja, amelyre 

a vonatkozó jogszabályok, rendelkezések, munkaköri leírás felhatalmazzák őt. 
 

5. A tevékenysége során a köztisztviselőnek tiszteletben kell tartania a magánérdek és a 
közérdek közötti egyensúlyt.  

 
6. A köztisztviselőnek munkája során különösen tartózkodnia kell a hatalommal való 

visszaéléstől. Hatáskörét és jogosultságait csak olyan célokra használhatja, amelyek 
összhangban állnak a jogszabályokkal és a közérdekkel. 

7. A köztisztviselő tevékenységének pártatlannak és függetlennek kell lennie, 
tartózkodnia kell bármilyen önkényes intézkedéstől. Munkájában nem befolyásolhatja 
személyes, családi, politikai, vagy anyagi érdek. 

 
8. A köztisztviselő köteles hivatali feladatainak ellátása során következetesen, a hivatali 

rendtartásnak megfelelően, ésszerűen és kiszámíthatóan eljárni. Az eljárásával 
kapcsolatos jogszabályon alapuló tájékoztatást és felvilágosítást nem tagadhatja meg a 
hatáskörébe tartozó ügyekben. 

 
9. A köztisztviselő magatartását előzékenységnek, udvariasságnak és 

szolgálatkészségnek kell jellemeznie. A hatáskörében elkövetetett hibájáért köteles 
elnézést kérni, a hibát orvosolni és aktívan részt venni az előidézett sérelem 
következményeinek orvoslásában.  

10. A köztisztviselőnek becsületesnek, fegyelmezettnek, kötelességtudónak kell lennie, 
vissza kell utasítania minden olyan tartalmú nyílt vagy burkolt kérést, amely az 
előírásoktól való eltérésre irányul. El kell utasítania a korrupciót, annak valamennyi 
formája ellen fel kell lépnie. A Hivatal kedvező morális megítélésének elősegítése a 
mindennapos munkában és a magánéletben is megköveteli, hogy a köztisztviselő 
hivatali tevékenységével összefüggésben ne fogadjon el juttatást, ajándékot, vagy 
jogosulatlan előnyt az ügyfelektől. Ebben a körben juttatásnak, ajándéknak, illetve 
jogosulatlan előnynek minősül minden olyan dolog, szolgáltatás, szórakoztatás, 
vendéglátás, kölcsön vagy egyéb anyagi, egzisztenciális, illetve erkölcsi értéket 
képviselő dolog; szívesség. haladék, illetve ezek bármelyikének a jövőben történő 
biztosítására tett ígéret, amelynek pénzben kifejezhető értéke van, és amelyhez 
ellenszolgáltatás nélkül, vagy az értékénél lényegesen alacsonyabb áron jut hozzá 
valaki. A kedvező morális megítéléssel összeegyezhetetlen az is, ha a köztisztviselő 



hozzátartozója fogad el a köztisztviselői tevékenységgel összefüggő, ahhoz 
egyértelműen kapcsolható ajándékot.  

 
11. A Polgármesteri Hivatal működéséhez a közbizalom elengedhetetlenül szükséges, 

ezért a köztisztviselőnek tartózkodnia kell a munkaidőn kívül is minden olyan 
cselekménytől, amely azt veszélyezteti. A közbizalom súlyos veszélyeztetésére 
alkalmas magatartásnak tekinthető különösen: ha a köztisztviselő szándékos vagy 
súlyos következménnyel járó gondatlan bűncselekményt követ el; ha tulajdon elleni 
szabálysértést követ el; ha felettese felhívása ellenére olyan szerencsejátékot folytat, 
amely miatt súlyos anyagi függősége alakult ki; ha botrányos életvezetése vagy italozó 
életmódja miatt személyes tekintélyét környezetében elvesztette; ha kábítószert, vagy 
más tudatmódosító szert fogyaszt. 

 
12. A köztisztviselő munkahelyén köteles kulturált, az általános elvárásoknak megfelelő, 

szélsőségektől mentes ruházatban megjelenni. A tisztaság és ápoltság valamennyi 
munkatársunkkal szemben alapvető követelmény. Tartózkodni kell a kihívó 
sminkeléstől, hajviselettől és a túlzó ékszerezettségtől. 

 
II. A vezetőkkel szemben támasztott különös hivatásetikai követelmények 

 
A Hivatal vezető-beosztású köztisztviselőinek az I. cím alatt meghatározott általános 
magatartási normák teljesítésén túl az alábbi speciális követelményeknek is eleget kell 
tenniük: 
 

1. Személyes példamutatásukkal mozdítsák elő, hogy az általuk irányított szervezeti 
egységekben együttműködő, támogató, konstruktív, jó munkahelyi kapcsolatok és 
munkahelyi légkör alakuljon ki, illetve maradjon fenn. 

 
2. Az erőforrások felosztásakor, valamint a feladatok megosztásakor ne éljenek vissza 

beosztásukból, illetve hivatalukból származó pozíciójukkal és lehetőségeikkel. 
 

3. A döntések meghozatalához szükséges információkat ismerjék meg. A többi vezetőt és 
munkatársat - kellő időben és módon - lássák el a munkavégzésükhöz szükséges 
információkkal. 

 
4. A munkatársak közötti munkamegosztás, valamint a velük és közöttük való 

együttműködés megszervezésekor törekedjenek az egyenlő terhelés kialakítására. 
5. A feladatok, megbízások, utasítások kiadásánál - melyek sikeres vagy sikertelen 

végrehajtásáért a felelősség őket terheli - törekedjenek az egyértelműségre, a 
tárgyilagosságra és a megfelelő hangnem használatára. 

 
6. Az elvégzendő munka jellegétől, illetve a helyzet adta lehetőségektől függően kérjék 

ki és vegyék figyelembe munkatársaik véleményét, ötleteit, javaslatait. 
 
7. A munkahelyi problémák és konfliktusok feloldásában kellő tapintattal, empátiával és 

körültekintéssel, de határozottan és késlekedés nélkül járjanak el. 
 

III. A hivatásetikai eljárás szabályai 
 



1. Az a köztisztviselő, aki megsérti a hivatásetikai szabályokat, etikai vagy fegyelmi 
felelősséggel tartozik. 

 
2. A jegyző dönt a hivatásetikai követelményeket megsértő köztisztviselővel szemben 

kiszabható figyelmeztetéséről, súlyosabb esetben a megrovásról. 
 

3. Amennyiben a hivatásetikai eljárás szabályainak megsértése, illetve 
következményeinek mértéke nem egyértelmű etikai eljárás lefolytatására a 
munkáltatói jogkör gyakorlója a szabályok megsértésének felfedezését követő egy 
hónapon belül intézkedhet. Az eljárás lefolytatására háromtagú bizottságot jelöl ki, 
melynek feladata a szabálysértés körülményeinek és következményeinek feltárása, 
vizsgálati eredmények összegzése, szükség esetén javaslattétel elkövető 
köztisztviselővel szemben kiszabható III. 2. pont szerinti büntetésre. 

 
4. Amennyiben a köztisztviselő magatartása, vagy annak következménye megalapozza a 

köztisztviselő fegyelmi felelősségét, a jegyző kezdeményezésére a fegyelmi eljárást a 
Kttv. és a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról szóló 31/2012. 
(III. 7.) Korm. rendelet szabályai szerint kell lefolytatni. 

 

Medgyesegyháza, 2012. december 11.       
        Ruck Márton  
        polgármester 
 
 
 

217/2012. (XII. 11.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szeverényi és Társa 
Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal a fogszakorvosi feladat ellátására területi 
ellátási kötelezettséggel kötött szerződés 1. számú mellékletét 2013. január 1. napjától az 
alábbiak szerint módosítja: 
 

„1. számú melléklet  
 

A FOGORVOSI SZOLGÁLAT MŰKÖDÉSI ADATAI, FELADATAI 
 
Szolgáltató neve: Szeverényi és Társa Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság 
      cégjegyzékszám: 04-06-008773 
      adószám: 22243434-2-04 
Székhelye:  5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér. 1.sz. 
A szolgáltató ÁNTSZ kódja: 105971 
Működési engedély száma: 2483-2/2006. 
Személyes ellátási kötelezettséggel rendelkező orvos neve, orvosi nyilvántartási száma: Dr. 
Szeverényi László 62 792 
Főtevékenység:  8623 ’08 Fogorvosi járóbeteg-ellátás 
Szolgáltatás típusa: fogászati alapellátás, területi ellátási kötelezettséggel 
Ellátási körzetek: Medgyesegyháza 



   Medgyesbodzás 
   Pusztaottlaka 
Rendelési hely: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér. 1.sz. 
 
Rendelési idő:   Hétfő:  7,30 órától 13.30 óráig 
    Kedd:  9,00 órától 15,00 óráig 
    Szerda: 7,30 órától 13.30 óráig 
    Csütörtök: 9,00 órától 15,00 óráig 
    Péntek: 7,30 órától 13.30 óráig 
 
Rendelkezésre állási idő:  heti 30 óra 
Helyettesítés rendje: fogorvosi alapellátás esetén a másik körzet orvosánál, annak 
rendelőjében. 
A helyettesítő orvos neve, pecsétszáma: Dr. Jónás Szilvia 33 574 
                     Magyarbánhegyes, Kossuth u. 31.” 
 
Felelős: Dr. Ruck Márton polgármester 
Határidő: azonnal 
 

218/2012. (XII. 11.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete mint alapító 
 
78.546.100,- Ft bevétellel 
78.391.800,-Ft költség ráfordítással 
154.300,-Ft mérleg szerinti eredménnyel, nyereséggel 
8.000.000,-Ft önkormányzati működési támogatás biztosításával elfogadja a Medgyesegyházi 
Vízmű Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervét, azzal, hogy a működési támogatás összegét a 
2013. évi költségvetés jóváhagyásakor felülvizsgálja.  
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Nadabán János ügyvezető 
Határidő: azonnal 
 
 

219/2012. (XII. 11.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az oktatási nevelési 
feladatok állami fenntartásba kerülése érdekében a határozat mellékletét képező  
megállapodást a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal. 
Felhatalmazza a polgármestert az okirat aláírására, és a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 



Határidő: azonnal 
 

220/2012. (XII. 11.) Kt. határozat: 
 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Schéner Mihály Nevelési és 
Oktatási Központ  

Alapító okirat 1.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

1. Az intézmény neve:  

Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda 

Alapító okirat 2.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

2. Az intézmény székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Hősök u. 2 

Alapító okirat 3.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

3. Az intézmény típusa: 

 Óvoda 

Alapító okirat 4.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

4. Az intézmény önálló intézményegységei: 

--------- 

Alapító okirat 11.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

11. Felvételi körzete: 

Medgyesegyháza, Pusztaottlaka és Medgyesbodzás közigazgatási területe. 

Szabad férőhely esetén más településről is fogadhat gyermeket. 

Alapító okirat 14.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

14. Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 

 TEÁOR 851020 óvodai nevelés 

Alapító okirat 16.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

16. Az intézmény tevékenységei, szakfeladat számai: 

Alaptevékenységek: 

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

 -  úszásoktatás, 



 - angol nyelv,  

 -  néptánc 

851012       Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása:  

az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői 
véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum 
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd, 

562912  Óvodai intézményi étkeztetés 

562917  Munkahelyi étkeztetés 

522009 Szállítást kiegészítő egyéb szolgáltatás 

493909 Máshová nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás (óvodabusz szolgáltatás) 

680002  Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése 

811000  Építményüzemeltetés 

856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások. 

890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok 

890112 Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységek és programok 

Alapító okirat 17.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

17. Az intézmény évfolyamai: 

 Óvodai nevelés sajátos és nem sajátos nevelési igényű gyermekek részére 

3-8 éves korú gyermekek ( kis- középső-nagy csoport tiszta és vegyes életkorú csoportokban) 
8 csoportban. 

Alapító okirat 18.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

18. Intézmény befogadóképessége: 

Óvodai nevelés  

    medgyesegyházi intézményegység     150 fő 

ebből: Hősök u. 2                    125 fő 

            Bánkút, Kossuth u. 10.   25 fő 

           medgyesbodzási telephely:         50 fő 



Alapító okirat 20.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

20. Az intézmény feladatellátásához biztosított vagyon megnevezése: 

20.1 Ingatlanok: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat tulajdonában lévő, az önkormányzat 
törzsvagyoni körébe sorolt Medgyesegyháza belterület, Hősök u. 2., Medgyesegyháza-
Bánkút, Kossuth. u. 10.; 

Medgyesbodzás Községi Önkormányzat tulajdonában lévő, az önkormányzat 
törzsvagyoni körébe sorolt Medgyesbodzás belterület Széchenyi u.41.  

20.2. Ingóságok:  

A mindenkori vagyonrendeletben, intézményi leltárban, a mindenkori leltár szerinti 
értékben meghatározott ingóságok 

20.3. Pénzeszközök:  

Az intézményi költségvetésében szereplő támogatás. 

Alapító okirat 22.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

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.  

A pályáztatás és foglakoztatás tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló  
1992.évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet  a 
közalkalmazottakról szóló  1992.évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási 
intézményekben előírásai az irányadóak. 

Alapító okirat 24.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

24. Az alapító okirat hatályossága: 

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat - az intézmény-fenntartó 
társulás valamennyi településének jóváhagyását követően - 2013. január 1. napján lép 
hatályba.” 



A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az intézmény-fenntartó társulás valamennyi 
településének jóváhagyását követően a módosított, és a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okirat aláírására. 

Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző    

  Vermes Rita intézményvezető 
Határidő: 2012. december 31. 

221/2012. (XII. 11.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Varázserdő 
Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátására 2013. január 1 napjától az intézményvezetői 
pályázat eredményes elbírálásáig Varga Jánosné jelenlegi intézményegység vezetőt bízza. 
Havi alapilletményének változatlanul hagyása mellett  vezetői pótlékát bruttó 60.000,-  Ft-ban 
határozza meg. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 

222/2012. (XII. 11.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Varázserdő 
Óvoda intézmény státuszainak számát 2013. január 1. napjától 28 főben határozza meg, 
melyből 1státusz munka törvénykönyve hatálya alá tartozó technikai személyzet. 
Az intézményvezetőt mentesíti a kötelező óraszámának letöltése alól, engedélyezi 
intézményvezetői helyettes megbízás adását. 
Felkéri a megbízott intézmény vezetőt, hogy 4 státuszt határozott idejű jogviszonyba lévő 
dolgozókkal töltsön be figyelembe véve a feladatellátás módosulásának lehetőségét 2013. 
szeptember 1. napjától, illetve törekedjen rehabilitációs járadékban részesülő munkavállaló 
alkalmazására. 
 
Felelős: Varga Jánosné mb. óvodavezető 
Határidő: értelem szerint 
 

223/2012. (XII. 11.) Kt. határozat: 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - a határozat mellékletét képező 
pályázati  kiírásban foglaltak szerint - pályázatot hirdet a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda 
intézményvezető (magasabb vezetői) munkakörének betöltésére. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati eljárás lebonyolításáról. 
 
Felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 



melléklet 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 

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

hirdet az önállóan működő Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda 
 intézményvezető (magasabb vezetői) 

munkakörének betöltésére. 
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
 
A vezetői megbízás időtartama: 2013. március 1. napjától 2018. február 28. napjáig 
határozott időre szól. 
 
A munkavégzés helye: Békés megye, Medgyesegyháza, Hősök u. 2. 
 
A munkakörbe tartozó, illetve vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Irányítja, tervezi, szervezi, ellenőrzi az intézményben folyó nevelő munkát. A költségvetés 
keretein belül gondoskodik az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról, az 
alapító okirat szerinti feladatok ellátásáról, munkáltatói jogkört gyakorol. Kapcsolatot tart a 
fenntartóval és a különböző szakmai szervezetekkel. 
 
Illetmény és juttatások:  
Az illetmény megállapítása és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 

- büntetlen előélet 
- magyar állampolgár 
- óvodapedagógus – munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és 

szakképzettség 
- pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképesítés 
- legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat 
- nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló határozatlan időre  

teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy megbízással egyidejűleg pedagógus 
munkakörben történő határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás 

- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- szakmai önéletrajz 
- végzettséget, szakképzettséget és szakvizsgát igazoló oklevél hitelesített másolata 
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 



- az intézmény vezetésére vonatkozó program 
- nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, pályázatát az 
eljárásban résztvevők megismerhetik. 
 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. január 21. 
 
A munkakör betöltésének időpontja:  
A munkakör legkorábban 2013. március 1. napjától tölthető be. 
 
A pályázatkiírás közzétételének helye: 

- kszk.gov.hu 
- medgyes@medgyesegyhaza.hu honlap 
- Oktatási és Kulturális Közlöny 
- Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája 
 

A pályázat benyújtásának módja:  
- postai úton, az pályázónak a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő 
testületének címére megküldve (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.) 
- személyesen Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
jegyzőjének átadva 
Kérjük a borítékon feltüntetni az pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot:……/2012/müi, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető 
A  pályázati  kiírással  kapcsolatosan  további  információt  Dr.  Horváthné  dr.  Barta  Edit  
jegyző nyújt a 68/440-000 telefonszámon. 
 

A pályázat elbírálásának módja és rendje: a 138/1992. (X.8.) Kormány rendeletben 
meghatározottak szerint. 
A képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja. 
 

 
224/2012. (XII. 11.) Kt. határozat: 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Varázserdő 
Óvoda intézményvezetői álláshelyére érkezett pályázatok véleményezésére bizottságot kér fel 
az alábbi szakemberek bevonásával: 
 

Dr. Becseyné Lock Gabirella (név)  Gyula, 48-as u. 10.    (lakcím) 
Balogh Lászlóné   (név)  Újkígyós, Wesselényi u. 25.   (.lakcím) 
Mudrity Istvánné   (név)  Battonya, Petőfi tér 10. I. e. 5. a. (lakcím) 

 
A bizottság tagjainak díjazását 10.000,-  Ft-ban határozza meg. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: értelem szerint 

mailto:medgyes@medgyesegyhaza.hu


 
225/2012. (XII. 11.) Kt. határozat: 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az oktatási nevelési feladatok 
ellátásához szükséges ingatlanok működtetéséhez 6,8 státuszban határozza meg az 
önkormányzat munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalói létszámát 2013. január 
1. napjától. A munkavállalók felett a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

226/2012. (XII. 11.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az intézményfenntartó társulási megállapodást az érintett települési önkormányzatok 
polgármestereivel vizsgálja felül és az óvodai nevelési feladatok ellátására, illetve az iskola 
működtetési feladataira vonatkozóan a módosítást terjessze a testület elé. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: januári testületi ülés 
 
 

227/2012. (XII. 11.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Dévényi és 
Társa Ügyvédi Iroda a 2.Pf. 21.261/2012/2. ítéletben meghatározott kártérítés biztosító általi 
megtérítés fölötti összegét legkésőbb 2013. év december 31-ig fizesse meg több részletben 
azzal, hogy az Önkormányzat a megfizetésig az ítéletben meghatározott késedelmi kamatot 
jogosult követelni az ügyvédi irodától.  
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
  pénzügyi osztályvezető 
Határidő: értelem szerint 
 

228/2012. (XII. 11.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Gyebnár – Dr. Domoki 
Ügyvédi Iroda részére bruttó 902 345 Ft megbízási díjat fizet  a 2.Pf. 21.261/2012/2. 
ítélet alapján 2012. évben a megítélt kártérítési összeg terhére.  
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: azonnal 
 

229/2012. (XII. 11.) Kt. határozat: 



 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Medgyesegyháza – Újkígyós – Medgyesbodzás Szélessávú Informatikai Infrastruktúra 
Fejlesztése Beruházási Társulás taggyűlésén kezdeményezze a társulás megszüntetését a 
fenntartás időszak lejártát követő időponttól annak érdekében, hogy az önkormányzat 
önállóan működtethesse a beruházás Medgyesegyházát megillető vagyonrészét.  
A társulási tanács készítse elő a megszüntetés minden kérdésére kierjedő megállapodás 
tervezetét, az érintett képviselő-testületek jóváhagyása érdekében.  
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

230/2012. (XII. 11.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a Gondozási 
Központ intézményvezetője 2 fő, a 2011. évi CXCI. törvény 22.§- ban meghatározott, 
megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztatasson, napi négy órában 2013. december 
31-ig. 
A foglalkoztatáshoz szükséges 1.531.000,- Forint bér + járulékait a 2013. 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 
 
 

231/2012. (XII. 11.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladéktörvényben 
meghatározott 3000,-Ft/tonna hulladéklerakási járulék és 100,-Ft/fő felügyeleti díj 
megfizetésével kapcsolatos kérdésben csak a hulladékokról szóló törvény hatálybalépését 
követően, a pontos lerakási adatok ismeretében, 2013. év I. negyedévében fog dönteni.    
Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a döntésről a szolgáltatót értesítse. 
 
Felelős:   Ruck Márton polgármester 
Határidő: 2012. december 31. 
 
 

232/2012. (XII. 11.) Kt. határozat: 
 

 
A Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő Testülete a Dél-Békési Kistérség 
Többcélú Társulás TIOP-3.5.1-10/1-2011-0001 azonosító számú pályázatában szereplő 
eszközbeszerzés első szállítói résszámlájának kiegyenlítését célzó Európai Uniós támogatás 
megelőlegezését szolgáló kölcsön-ügylethez kapcsolódó kötelezettségeinek teljesítését 
6.000.000 Ft erejéig kezességvállalásával biztosítja. 



Felhatalmazza a polgármestert a szükséges okiratok aláírására. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: azonnal 
 

234/2012. (XII. 15.) Kt. határozat: 
 
 

1. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi 
központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: 
költségvetési törvény) 76/C. §-ban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben 
írt feltételekkel tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja venni az állam által biztosított, 
egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást, azon adósságelemek tekintetében, 
amelyekre a költségvetési törvény a támogatás igénybevételét lehetővé teszi. 

2. A képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás alatt 
nem áll. 

3. A képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi  IV. törvény 286. § alapján 
hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és járulékrészét, valamint egyéb 
költségeit az önkormányzat helyett az állam közvetlenül megfizesse a hitelezőknek/ 
kölcsönnyújtóknak. 

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében: 

a.) a hitelezők/kölcsönnyújtók által az érintett adósságelemek tőke és járulékrészéről, 
valamint egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja 

b.) a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat a Magyar 
Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, egyéb 
dokumentumokat, 

c.) a költségvetési törvény 76/C. § (10) bekezdésében meghatározott megállapodást 
megkösse, amennyiben azt az államháztartásért felelős miniszter kezdeményezi. 

5. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel, vagy 
egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval érintett 
adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául szolgál és 
e betét, vagy számlakövetelés összegét – legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósságelem 
összegének mértékéig – 2012. december 28-i dátummal, az állam által megjelölt számlára 
utalja. 

6. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 76/C. § szerinti adósságkonszolidáció során a 
Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az önkormányzatra vonatkozó, a törlesztéshez 
szükséges adatokat, információkat, megismerje és kezelje.  

Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: azonnal 



 
235/2012. (XII. 17.) Kt. határozat: 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát 
képező vagyon biztosítására 2013. január 27.-i kockázatviselési kezdettel határozatlan időre 
az AEGON BIZTOSÍTÓ-val kíván szerződést kötni. 
 
A biztosítási költségekre 2013. évi költségvetésben 750.000,- Ft összeget biztosít. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a biztosítási szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester, 

  Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 

236/2012. (XII. 17.) Kt. határozat: 
 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 220 /2012. (XII. 11.) Kt. 
határozatát hatályon kívül helyezi és a Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ 2012. 
november 26-án kelt egységes szerkezetű alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti 
tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 
 

Módosítás oka:  

A köznevelési intézmények állami fenntartására a köznevelési feladatot ellátó egyes 
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi 
CLXXXVIII. törvény rendelkezései. 

A közfeladat jövőbeni ellátása: 

A 2012. évi CLXXXVIII. törvény alapján az intézmény iskolai köznevelési feladatai átadás-
átvételi megállapodással átadásra kerültek a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére. 

A Törvény alapján átvett foglalkoztatottak vonatkozásában 2013. január 1-jétől a munkáltató 
személyében változás következik be, az átvételre kerülő foglalkoztatottak munkáltatója 2013. 
január 1-jei hatállyal a KIK. 

A közfeladat ellátását szolgáló önkormányzati vagyon a KIK ingyenes használatába kerül, 
melynek működtetője  továbbra is Medgyesegyháza Városi Önkormányzat. 

Az iskolai köznevelési feladatok ellátását szolgáló, vagyont működtető technikai személyzet 
vonatkozásában a munkáltató 2013. január 1. napjától jogutódlással Medgyesegyháza Város 
Önkormányzata az érintett alkalmazottak Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó 
munkavállalókká válnak. 



Kötelezettség vállalás rendje: 

A költségvetési szerv a Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ Általános Iskolája, mint 
önálló intézményegysége feladatellátása vonatkozásában kötelezettséget 2012. december 31. 
napjáig vállalhat. 

 

Alapító okirat 1.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

1. Az intézmény neve:  

Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda 

Alapító okirat 2.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

2. Az intézmény székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Hősök u. 2 

Alapító okirat 3.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

3. Az intézmény típusa: 

 Óvoda 

Alapító okirat 4.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

4. Az intézmény önálló intézményegységei: 

---------- 

Alapító okirat 11.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

11. Felvételi körzete: 

Medgyesegyháza, Pusztaottlaka és Medgyesbodzás közigazgatási területe. 

Szabad férőhely esetén más településről is fogadhat gyermeket. 

Alapító okirat 14.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

14. Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 

 TEÁOR 851020 óvodai nevelés 

Alapító okirat 16.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

16. Az intézmény tevékenységei, szakfeladat számai: 

Alaptevékenységek: 

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

 -  úszásoktatás, 



 - angol nyelv,  

 -  néptánc 

 

851012       Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása:  

az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői 
véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum 
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd, 

562912  Óvodai intézményi étkeztetés 

562917  Munkahelyi étkeztetés 

522009 Szállítást kiegészítő egyéb szolgáltatás 

493909 Máshová nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás (óvodabusz szolgáltatás) 

680002  Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése 

811000  Építményüzemeltetés 

856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások. 

890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok 

890112 Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységek és programok 

Alapító okirat 17.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

17. Az intézmény évfolyamai: 

 Óvodai nevelés sajátos és nem sajátos nevelési igényű gyermekek részére 

3-8 éves korú gyermekek ( kis- középső-nagy csoport tiszta és vegyes életkorú csoportokban) 
8 csoportban. 

Alapító okirat 18.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

18. Intézmény befogadóképessége: 

Óvodai nevelés  

    medgyesegyházi intézményegység     150 fő 

ebből: Hősök u. 2                    125 fő 

            Bánkút, Kossuth u. 10.   25 fő 



           medgyesbodzási telephely:         50 fő 

 

Alapító okirat 20.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

20. Az intézmény feladatellátásához biztosított vagyon megnevezése: 

20.1 Ingatlanok: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat tulajdonában lévő, az önkormányzat 
törzsvagyoni körébe sorolt Medgyesegyháza belterület, Hősök u. 2., Medgyesegyháza-
Bánkút, Kossuth. u. 10.; 

Medgyesbodzás Községi Önkormányzat tulajdonában lévő, az önkormányzat 
törzsvagyoni körébe sorolt Medgyesbodzás belterület Széchenyi u.41.  

20.2. Ingóságok:  

A mindenkori vagyonrendeletben, intézményi leltárban, a mindenkori leltár szerinti 
értékben meghatározott ingóságok 

20.3. Pénzeszközök:  

Az intézményi költségvetésében szereplő támogatás. 

 

Alapító okirat 22.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

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.  

A pályáztatás és foglakoztatás tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló  
1992.évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet  a 
közalkalmazottakról szóló  1992.évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási 
intézményekben előírásai az irányadóak. 



Alapító okirat 23. b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

b) A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján létrejövő 
munkaviszony. 

Alapító okirat 24.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

24. Az alapító okirat hatályossága: 

Jelen alapító okiratot módosító okirat 2013. január 1. napján lép hatályba. 

 Az alapító okirat módosítást Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete .. /2012. (XII.17.) Kt. határozatával hagyta jóvá. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az intézmény-fenntartó társulás valamennyi 
településének jóváhagyását követően a módosított, és a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okirat aláírására. 

 

Határidő: 2012. december 31. 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

  
 

237/2012. (XII. 17.) Kt. határozat: 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-Békési Kistérség Többcélú 
Társulásának 82/2012. (XII.14) számú tanácsi határozatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
A Társulási Megállapodás I. Általános rendelkezések című fejezetének 4. pontját az alábbiak 
szerint módosítja: 
                                „ A Társulás székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. ”.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási Megállapodás 
aláírására. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
 
 

238/2012. (XII. 17.) Kt. határozat: 
 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-Békési Kistérség Többcélú 
Társulás részére, mint székhely település a Medgyesegyháza, Kossuth tér 22/A szám alatti 
ingatlanból 117 m2 területű helyiséget biztosít térítésmentesen a feladatellátás érdekében. 
 



A helyiség felújításához 1 000 000 Ft forrást biztosít a 2013. évi átmeneti költségvetés 
terhére. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
 

239/2012. (XII. 17.) Kt. határozat: 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a KEOP-
2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című 
pályázati konstrukció keretében pályázatot nyújt be. 

1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe:  
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 5. és 5666 Medgyesegyháza, Luther u. 9. 

2. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma:  
198/1 és 127 hrsz. 

3. A Projekt megnevezése: 
Épületenergetikai fejlesztések a medgyesegyházi Idősek Otthonában és az Idősek 
Pihenő Klubjában 

4. A pályázati konstrukció száma:  
KEOP-2012-5.5.0/A 

5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 50.000.000,-Ft 
6. A tervezett beruházás elismerhető bekerülési költsége: 50.000.000,-Ft 
7. Az önkormányzati saját erő összege: 7.500.000,-Ft (15%) 
8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 42.500.000,-Ft (85%) 
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott 
támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében 
elkülöníti. 

A képviselő-testület felhatalmazza Ruck Márton  polgármestert a pályázat benyújtására. 

Határidő: értelem szerint. 
Felelős:  Ruck Márton polgármester 

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

 

240/2012. (XII. 17.) Kt. határozat: 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a KEOP-
2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása 
című pályázati konstrukció keretében pályázatot nyújt be. 



1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe:  
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. és 5666 Medgyesegyháza, Jókai u. 3. 

2. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma:  
526/1 és 152 hrsz. 

3. A Projekt megnevezése: 
Épületenergetikai fejlesztések a medgyesegyházi Művelődési Házban és a Jókai utcai 
Iskolában 

4. A pályázati konstrukció száma:  
KEOP-2012-5.5.0/A 

5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 60.000.000,-Ft 
6. A tervezett beruházás elismerhető bekerülési költsége: 60.000.000,-Ft 
7. Az önkormányzati saját erő összege: 9.000.000,-Ft (15%) 
8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 51.000.000,-Ft (85%) 

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott 
támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében 
elkülöníti. 

A képviselő-testület felhatalmazza Ruck Márton  polgármestert a pályázat benyújtására. 

Határidő: értelem szerint. 
Felelős:  Ruck Márton polgármester 

  Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

 
241/2012. (XII. 17.) Kt. határozat: 

 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a KEOP-
2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című 
pályázati konstrukció keretében pályázatot nyújt be az 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 
5. szám alatti Idősek Otthona és 5666 Medgyesegyháza, Luther u. 9. szám alatti Idősek 
Pihenő Klubja épületeinek egy projektben történő energetikai fejlesztésére. 

A Képviselő-testület megbízza és felhatalmazza Ruck Márton polgármestert, hogy a 
pályázathoz kapcsolódó szakmai előkészítő/szervező, azzal összefüggő adminisztratív, 
lebonyolítói, közbeszerzési, közzététel - nyilvánosság biztosításával járó és műszaki ellenőri 
feladatok elvégzésére kössön szerződést a Pronergy Kft-vel (Székhely: 1117 Budapest, 
Budafoki út 187-189.)  
A megbízási szerződés összege a legfeljebb a pályázati kiírás szerint ezekre a 
tevékenységekre fordítható elismert és elszámolható költségek összege lehet, amelynek 
forrása a pályázat önereje. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 

Határidő: Értelem szerint 



 
 242/2012. (XII. 17.) Kt. határozat: 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a KEOP-
2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című 
pályázati konstrukció keretében pályázatot nyújt be az 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. 
szám alatti Művelődési Ház és 5666 Medgyesegyháza, Jókai u. 3. szám alatti Jókai utcai 
Iskola épületeinek egy projektben történő energetikai fejlesztésére. 

A Képviselő-testület megbízza és felhatalmazza Ruck Márton polgármestert, hogy a 
pályázathoz kapcsolódó szakmai előkészítő/szervező, azzal összefüggő adminisztratív, 
lebonyolítói, közbeszerzési, közzététel - nyilvánosság biztosításával járó feladatok 
elvégzésére kössön szerződést a Pronergy Kft-vel (Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 
187-189.).  
A megbízási szerződés összege a legfeljebb a pályázati kiírás szerint ezekre a 
tevékenységekre fordítható elismert és elszámolható költségek összege lehet, amelynek 
forrása a pályázat önereje. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 

Határidő: Értelem szerint 

243/2012. (XII. 28.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Közös 

Önkormányzati Hivatal alakításáról és működéséről szóló megállapodást a határozat 

mellékletét képező tartalommal elfogadja. 

Felhatalmazza a polgármestert az okirat aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

 Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

 Domokos Ferencné jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

244/2012. (XII. 28.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Városi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Módosítás oka: 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban 
Mötv.) 85. § (1) bekezdése alapján a 2000 főt el nem érő községek közös önkormányzati 
hivatal létrehozására kötelezettek. Tekintettel arra, hogy Pusztaottlaka település 
lakosságszáma nem éri el a 2000 főt, közös önkormányzati hivatal létrehozására kötelezett. 



Pusztaottlaka Község Önkormányzata a Mötv. 85. §-ában foglaltak végrehajtása érdekében, 
megállapodást kötött  Medgyesegyháza Városi  Önkormányzata Képviselő-testületével  a  
Medgyesegyházi  Közös Önkormányzati Hivatal alakítására és fenntartására. A 2012. 
december 31. napján megszűnő Pusztaottlaka Község Polgármesteri Hivatala általános 
jogutódja beolvadással jelen módosítással érintett költségvetési szerv. 
 
Az alapító okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
1. Az intézmény neve: Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal   

 
Az alapító okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
3. Az intézmény telephelye, kirendeltsége: 

 Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaottlakai Kirendeltsége 
 5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 10. 

 
Az alapító okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
4/a Alapító szerv neve, címe:  

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

 Pusztaottlaka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás 10. 

 
4/b Irányító szerv neve, címe: 

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

 
  Alapítás kelte: 1990. október 1. 
 

Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

5. Az intézmény költségvetési szerv, jogi személy. 
 
Az alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
7. Az intézmény illetékességi és működési köre: Medgyesegyháza és Pusztaottlaka 

települések közigazgatási területe. 
Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
9. Az intézmény jogelődjének megnevezése, címe: 

Pusztaottlaka Község Polgármesteri Hivatala 
5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás 10. 

 
Az alapító okirat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
10. Tevékenységi kör: 

Az Mötv. 84. § (1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja Medgyesegyháza Város 
és Pusztaottlaka Község Önkormányzatainak működésével, valamint a polgármester és 



a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 
Ellátja a Mötv. és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott 
feladatokat. A helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok, az 
önkormányzatok önállóan működő költségvetési szerveinek, valamint az önálló jogi 
személyiségű Medgyesegyháza – Újkígyós – Medgyesbodzás Szélessávú Informatikai 
Infrastruktúra Fejlesztése Beruházási Társulás és a Dél-Békési Többcélú Kistérségi 
Társulás adminisztratív, munkaszervezeti, valamint számviteli, könyvviteli, 
gazdálkodási feladatait. 

 
Az alapító okirat 12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
6. Az Intézmény államháztartási szakágazati besorolása: 

 
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége 
 
Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:  
 
841112  Önkormányzati jogalkotás 
841114 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841126 Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 
841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
 
841133 Adóigazgatás 
841173 Statisztikai tevékenység 
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
882111 Aktív korúak ellátása 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882117  Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118  Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119  Óvodáztatási támogatás 
 

Az alapító okirat 13. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

13. A közös önkormányzati hivatal ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. A közös 
önkormányzati hivatal székhelyében lévő ingatlan és ingó vagyon Medgyesegyháza 
Város Önkormányzata tulajdona, a közös hivatal kirendeltségén lévő ingatlan és ingó 
vagyon Pusztaottlaka Község Önkormányzata tulajdonát képezi, melyeket tulajdonosok 
leltár szerint használatra átadnak a közös önkormányzati hivatal részére. 

       
Az alapító okirat 14. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
14. Az intézmény gazdálkodása: 



Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.  
 

Az alapító okirat 15. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

7. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 
 
A közös önkormányzati hivatal vezetője a Mötv. 81. §-ának (1) bekezdése alapján a jegyző. 
A jegyzőt a Mötv. 83. § c) pontja alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően a város polgármestere nevezi ki határozatlan 
időre és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. 

 
Az alapító okirat 16. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
8.  Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:       

      
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő és ügykezelő, melyekre a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az 
irányadók.  
Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó.  
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 
évi IV. törvény az irányadó.  

 
Az alapító okirat 17. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

9. Az alapító okirat hatályossága: 
 

Az alapító okirat módosítás 2013. január 1. napján lép hatályba. 
 
Ezzel egyidejűleg 46/2012.(II.28.) Kt. határozattal elfogadott 2012. március 1. napján 
kelt egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 

 
Záradék: 

              
Az alapító okirat módosítást 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 244/2012. (XII. 28) Kt. 
határozatával 
Pusztaottlaka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 124/2012. (XII.28.) Kt. 
határozatával hagyta jóvá. 
 
Medgyesegyháza, 2012. december 28. 

  
 

             Ruck Márton      Simonka György 
    polgármester        polgármester   
 

     Dr. Horváthné dr. Barta Edit    
                    jegyző 

 



Felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosítás aláírására és a szükséges 
intézkedések megtételére.  
 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 

Simonka György polgármester, 
 Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 

245/2012. (XII. 28.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 236/2012. (XII. 17.) Kt. 
határozatát a Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ alapító okiratának módosítására 
vonatkozóan  az alábbiak szerint módosítja: 
 
Alapító okirat 2.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
2. Az intézmény székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Hősök u. 2. 
 Telephelyei: Medgyesegyháza, Bánkút, Kossuth u. 10. 
           Medgyesbodzás, Széchenyi u. 10.  
 
 
Alapító okirat 13.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
13. Gazdálkodási jogköre:  
 
           Önállóan működő költségvetési szerv.             

Pénzügyi-gazdasági feladatait  Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal látja 
el. 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított, és a módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző    
 
 

246/2012. (XII. 28.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Tisztifőorvosi 
Hivatal hatósági eljárása kapcsán kezdeményezi, hogy Medgyesegyháza és az orvosi körzetek 
meghatározása kapcsán hozzá tartozó Pusztaottlaka település a járóbeteg-szakellátás 
tekintetében a Gyulai Pándy Kálmán Kórházhoz tartozzon. 
Az Uniós projekt kapcsán a települések mezőkovácsházi ellátási körzethez csatolása 
rendkívül hátrányosan érintette a lakosságot. Évtizedek alatt kialakult a megfelelő orvos-beteg 
kapcsolat, a gyulai kórház magas színvonalon mindenki megelégedésére ellátta a járóbeteg 
szakellátás feladatait. Szükség esetén a beteg azonnal igénybe tudta venni a fekvőbeteg 
ellátást. 



Jelenlegi helyzetben a lakosság részéről nagyon sok panasz merült fel a mezőkovácsházi 
ellátás vonatkozásában. Amennyiben a betegnek igénybe kell venni a fekvőbeteg ellátást, 
vissza kell utaznia Medgyesegyházán keresztül Gyulára, mely jelentős időt és többletköltséget 
jelent. 
Az Uniós fejlesztés megvalósítása óta a települések lakosai továbbra is a gyulai járóbeteg 
ellátást veszik igénybe. 
 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és felkéri a terület országgyűlési 
képviselőjét, hogy a megfelelő fórumokon járjanak el és a szükséges intézkedéseket tegyék 
meg annak érdekében, hogy a hatósági felülvizsgálat eredményeként visszaállításra kerüljön a 
települések a gyulai járóbeteg szakellátáshoz tartozzanak. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Simonka György polgármester, országgyűlési képviselő 
Határidő: értelem szerint  
 

247/2012. (XII. 28.) Kt. határozat: 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 238/2012. (XII.17.) Kt számú 
határozatát módosítja és a Medgyesegyháza, Kossuth tér 22/A szám alatti 117 m2 területű 
helyiség felújításához összesen 2.500.000,- Ft forrást biztosít a 2013. évi átmeneti 
költségvetés terhére. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
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