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Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 
  
16/2013. 
 

Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 27-
én 15.00 órakor kezdődött ülésén. 
 
A testületi ülés helye: Művelődési Ház és Könyvtár klubterme 
 
Jelen vannak: Ruck Márton polgármester, Forgó Pál alpolgármester, Kraller József, Király 
Gyöngyi, Farkas Gyula, Sütő Mária Márta tagok 
 
Igazoltan távol: Nagy Attila képviselő 
 
Tanácskozási joggal részt vesz: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző, Liker János aljegyző, 
Krucsai Mariann pénzügyi vezető, Varga Jánosné Varázserdő Óvoda vezetője, Mészárosné 
Hrubák Mária Gondozási Központ intézményvezetője, Horváth László KÉSZ Kft. 
ügyvezetője.  
 
Jegyzőkönyvvezető: Simonka Jánosné ügyintéző 
 
Ruck Márton polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület határozatképes és az ülést megnyitom. Javaslom felvenni a tájékoztatók 
közé az óvodás szülők petícióját.  
Ismertetném a napirendi pontokat. Van-e valakinek más javaslata? Más javaslat nem hangzott 
el, így a napirendi javaslatot szavazásra bocsátom. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
napirendet fogadta el: 
 

NAPIREND: 
 

I. Tájékoztatók 
 
 

1. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 
Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

2. Petíció az óvodás szülők részéről 
Előadó: Ruck Márton polgármester 
 
 

3. Tájékoztató az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról 
      Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
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II. Beszámolók 

 
 

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
 

2. A Szociális és Oktatási Bizottság 2013. május – június - július havi átruházott 
hatáskörben hozott döntései  
Előadó:  Farkas Gyula elnök 

 
3. A polgármester 2012. december-2013. július átruházott hatáskörben hozott döntései  

Előadó:  Ruck Márton polgármester 
 
 

III. Fő napirendek 
 
 

1.  Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda státuszainak száma 
       Előadó: Ruck Márton polgármester 
 
2. Helyi Építési Szabályzat elfogadása 

                  Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

3. Zöldterületi Fejlesztési Koncepció elfogadása 
                 Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

4. KÉSZ Kft. folyószámla hitelkeret igénylése 
      Előadó: Ruck Márton polgármester 
 
5. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 
      Előadó: Ruck Márton polgármester 

 
6. Tanyafejlesztési Program Pályázathoz hozott döntés kijavítása 
      Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

7. Költségvetési előirányzatok módosítása 
Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

8. Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 
igénylése 
Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

9. 2013. évi folyószámla-hitelkeret szerződés meghosszabbítása 
10. KEOP-1.2.0/09-11-2012-0021, Medgyesegyháza Város szennyvízcsatornázásának 

IV. ütem kiépítése és a szennyvíztisztító telep bővítése című pályázathoz 
szükséges döntés meghozatala. 
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IV. Egyebek 
 
 

V. Zárt ülés 
 

1. Kitűntetések adományozása  
            Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

2. Bérlakás kiutalás 
            Előadó: Ruck Márton polgármester 
 
 

I. Tájékoztatók 
 

1. napirendi pont 
 
 

A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 
 
Ruck Márton polgármester: A szokotthoz képest nagyobb időszakot ölel át a beszámoló. 
Néhány pontot szóban szeretném kiegészíteni. Az első pontban a dinnye piaci helyzetről 
írtam. A dinnye szüret kezdetén érzékelhető volt, hogy rossz év lesz a dinnyetermelők 
számára, ezért megpróbáltunk tenni valamit. A helyi termelők már korábban létrehozták a 
Dinnyetermelők egyesületét, ők kezdeményezték valamit próbáljunk meg tenni annak 
érdekében, hogy a dinnye piaci helyzete legalább olyan legyen, mint az elmúlt évben. Az 
egyesület elnöke Oravecz Tamás, tagja Kraller József képviselő úr is. A közreműködésükkel 
tudtuk a termelőket integrálni. Kezdeményezni tudtuk Simonka György országgyűlési 
képviselő úr felé, hogy a minisztérium révén azokat a segítségeket, amelyeket tavaly kaptak a 
termelők, azok legyenek meg idén is. Felutaztunk a Vidékfejlesztési Minisztériumba, ahol Dr. 
Budai Gyula államtitkár úr vezetésével volt egy egyeztető tárgyalás. A megbeszélésen ott 
voltak az áruházláncok vezetői is, a Zöldség-gyümölcs Terméktanács képviselői, a 
minisztérium képviselői, valamint a sajtó munkatársai. Megegyezések születtek, hogy milyen 
szempontok, szabályok szerint illik a dinnyét forgalomba hozni. Ahhoz, hogy a dinnye piaci 
helyzete stabil maradjon, minden piaci szereplőnek ki kell vennie a részét.  
Az áruházláncoknak az volt a feladata, hogy stabilan tartsák az árakat, és amikor beindul a 
magyar dinnye, ne hozzák be a külföldit. Akinek idén volt dinnyéje, azok úgy gondolom jó 
évet tudtak zárni, az intézkedések, melyeket a kormányzat részéről és Simonka György 
részéről meghoztak, sikeresnek mondhatóak.  
Július 8-án Kevermesen a takarékszövetkezet vezetőjével tárgyaltam. Az elmúlt hónapokban 
Leader pályázatok íródtak ki vállalkozásoknak, önkormányzatoknak és civil szervezeteknek. 
Sok pályázatot nyújtottak be, bízom benne, hogy sok pályázat nyer. A pályázatok 
utófinanszírozásúak, meg kell valósítani, a számlát ki kell fizetni, a pénzt vissza kell 
igényelni, ez több hónap is lehet. Ezt nem biztos, hogy a civil szervezetek meg tudják 
finanszírozni. A takarékszövetkezet vezetőjével azért tárgyaltam, hogy találjunk 
finanszírozási formát, hogy meg tudják valósítani ezeket a jövőbeni pályázatokat. Mivel a 
civil szervezetek nem tudnak fedezetet biztosítani, nincsenek ingatlanjaik, elképzelhető, hogy 
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adott esetben előfordulhat, hogy az önkormányzat kezességet vállal egy-egy civil 
szervezetnek.  A mi lehetőségeink is korlátozottak.  
Dr. Várszegi Tamás alpolgármester úr lemondott alpolgármesteri és képviselői mandátumáról. 
Azóta a képviselő-testület tagja lett Sütő Mária Márta, valamint Forgó Pál képviselő urat 
választották meg alpolgármesternek.  
A Belügyminisztériummal folytattam tárgyalást az Ivóvízminőség-javító Programmal 
kapcsolatban. Arra kíváncsiak, hogy halad a program. Folyik a közbeszerzési eljárás, a héten 
lesz döntés, melyet továbbítunk a felettes szerveknek, ha nem fogadják el, akkor újra kell 
indítani az eljárást, ha jóváhagyják szerződést köthetünk.  
Július 17-én a Békés Manifest Kft. tartott taggyűlést. Azt tudni, hogy a hulladékgazdálkodási 
törvény átalakult, meg fogja változtatni a hulladékkezelés szabályait. Békés megye 
településeinek önkormányzatai próbálnak egy céghez csatlakozni, mivel csak önkormányzat 
vagy állami cégek végezhetnek ilyen szolgáltatást. A békés megyei települések jó része már 
tagja a Békés Manifest Kft-nek. A jövőbeni díjakat még nem lehet tudni, most folynak a 
munkák.  
Július  23-án  a  Dél-békési  Kistérségi  Többcélú  Társulása  Társulási  ülést  tartott.  A társulás  a  
házi jelzőrendszeres segítségnyújtás eszközeit használatba adta a Gondozási Központnak. Ez 
a feladat ellátás jelenleg állami feladat lenne. Átmeneti időszakot élünk, szerződést kötöttünk, 
és továbbra is mi látjuk el ezt a feladatot. Az ellátással kapcsolatos többlet költségeket, 
melyeket az állam nem finanszíroz, az adott település finanszírozza.  
Arról is döntés született, hogy a kistérség megpróbál pályázatokat benyújtani hátrányos 
helyzetű településen élő családok számára. A pályázatok még nincsenek kiírva, de az 
előkészítésük már megkezdődtek.  
Július 23-án a hivatalban Ivóvízminőség-javító Programmal kapcsolatos ülés volt. A 
közbeszerzési eljárást az egyik ajánlattevő megtámadta, ezzel kapcsolatban folytattunk 
tárgyalást Szebellédi Zoltánnal Újkígyós polgármesterével, illetve a közbeszerzési 
szakemberekkel.  
Július 25-én Békéscsabán a Rádió 1 vezetőjével Mazán Attila úrral találkoztam, egy esetleges 
együttműködés reményében. A Dinnyefesztivál rendezvény elég sűrűn megjelent a Rádió 1-
ben.  
Július 28-án Dr. Mészáros Ilonával és jogi képviselőjével tárgyaltunk. A doktornő felmondta 
a feladat ellátási szerződését márciusban 6 hónapos felmondási idővel. Szeptember 1-től az 
önkormányzaté a feladatellátás. Fél évig az önkormányzat nem hirdetheti meg a praxist, 
helyettesítéssel kell elláttatnia. Dr. Molnár Katalin fogja ellátni a feladatot, meg is kötöttük 
vele a szerződést. Az önkormányzatnak biztosítania kell mindent a feladat ellátáshoz, ez a 
rendelő eszközeit jelenti. A Gondozási Központ kapott az OEP-től engedélyt. Az 
eszközbeszerzés folyamatban van, a rendelő is készen lesz. Lehet egy kis zavar első nap, az 
informatikai rendszer áthangolása miatt.  
Július 30-án az Energia Központban Pusztai Szabolccsal tárgyaltam, ő a mi kapcsolattartónk a 
szennyvízberuházásnál. Megkötöttük a támogatási szerződést, a projektmenedzsmentet és a 
mérnökszervezetet kellett kiválasztani, ennek a közbeszerzési eljárása megtörtént jelenleg a 
kivitelező közbeszerzési eljárás előkészületei folynak. A közbeszerzési eljárás hónapokat 
vehet igénybe.  
Július 31-én rendkívüli testületi ülés volt, az energetikai és a szennyvíz pályázat miatt. Hiába 
több százmilliós a pályázat, ennek forintra stimmelnie kell. Csupán kerekítésből adódott 
eltérés, ezért a pályázat költségvetését korrigálni kellett. Ezen az ülésen döntöttünk a 
tanyaprogram pályázat benyújtása mellett, ahol föld munkagépet fogunk vásárolni.  
Augusztus 2-4 között Dinnyefesztivál került megrendezésre, nagyon sok pozitív visszajelzést 
kaptunk. Nagyon sokan elfogadták a meghívást. A megyei és országgyűlési képviselők közül 
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öten részt vettek, szinte az összes megyei hivatal vezetője jelen volt. Itt szeretném 
megköszönni mindenkinek, aki ennek a rendezvénynek a lebonyolításában részt vett.  
A rendezvény megnyitón demonstrálók jelentek meg transzparensekkel. Nem volt bejelentve 
a demonstráció, a rendőrség a szervezőkkel szemben megteszi a szükséges intézkedést. 
Sajnálatos az, hogy medgyesegyházi lakosok is részt vettek, sőt egy képviselő-testületi tag is 
ott tartotta a táblát, konkrétan Farkas Gyula képviselő úr. Nekem azért volt meglepő, mert 
Gyula 17 éven keresztül rendezte a Dinnyefesztivál rendezvényt. Nagyon sajnálom amit tettél, 
ennek másik helyszínt és időpontot kellett volna választanotok.  
Az elmúlt hónapokban nagyon sok sportszerető ember szerette volna, hogy a településen 2 év 
után ismét legyen felnőtt labdarúgó csapat. Vannak emberek a településen, akik kezükbe 
vették a dolgokat, kész elképzelésük volt, kész költségvetésük, és kérték a segítségünket. A 
testület mindent biztosított, amit a Sportegyesület kért. Jók az előjelek, a felnőtt csapat már 
két mérkőzésen túl is van, mindkét mérkőzést megnyerték. Gratulálok mindazoknak az 
embereknek, akik megszervezték ezt.  
Elkészült a településen a kamerarendszer, melynek a teszt üzemmódja folyik még. Minden 
törvényi előírásnak meg kell feleljünk. Már több esetben a kamera felvételek felhasználásra 
kerültek, ügyeket oldottak meg. A közbiztonságra jó hatással lesznek. Jövőre a következő 
ütemben Lászlótelepen, Bánkúton, a szeméttelepen újabb kamerák kerülnek kihelyezésre. A 
kamerák által készített felvételek a Mezőkovácsháza Rendőrkapitányságon kerülnek 
rögzítésre, az élőképet is az ottani ügyelet fogja figyelni.  
Az elmúlt hetekben az önkormányzat kapott egy értesítést, az energetikai pályázatok kapcsán. 
Közintézmények korszerűsítésére, napelemek elhelyezésére nyújtottunk be pályázatot. Több 
mint 250 millió Ft támogatást nyertünk, folyamatban van a támogatási szerződés megkötése.  
A  Kábel  tv-vel  kapcsolatban  szeretnék  néhány  gondolatot.  Július  1-től  a  Primcom  Kft-től  a  
KÉSZ Kft. átvette az üzemeltetést. Óriási hibát vétettünk akkor, amikor azt mondtuk, hogy az 
átállás zökkenőmentes lesz. Vannak sajnos jelenleg is problémák a működéssel kapcsolatban. 
Ez több okra vezethető vissza, egyik a tapasztalatlanságunk, másik ok a rendszer, hálózat 
hibája. Jelenleg folynak az egyeztetések. Az a cél, hogy a legjobb minőségben a legjobb áron 
tudjunk szolgáltatni. Arra kértem a Kft. munkatársait, hogy ezzel kapcsolatban minden 
csatornán próbálják meg eljuttatni a lakossághoz a tájékoztatást.  
A pénzügyi bizottság tárgyalta a beszámolómat, megadnám a szót a bizottság elnökének.  
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Sok időt ölelt fel a beszámoló és 
nagyon sok dolog akadt ebben az időszakban. Nem telt el tétlenül ez az időszak, azért nyúlt 
ilyen hosszúra ez a beszámoló. Szeretném megköszönni én is a Dinnyefesztivál szervezőinek 
a munkájukat.  
 
Ruck Márton polgármester: Mivel több kérdés hozzászólás nem volt, Ruck Márton 
polgármester a napirendet lezárta.  
 

2. napirendi pont 
 
Petíció az óvodás szülők részéről 
 
Ruck Márton polgármester: Az elmúlt napokban megkeresett egy szülő azzal kapcsolatban, 
hogy olyan döntés született, miszerint az egyik csoport óvónőjét kihelyezik Bánkútra. Egy 
petíciót  nyújtottak  át  nekem,  melyben  kérik  a  segítségemet.  Megértem  őket,  hogy  
ragaszkodnak az óvónőhöz, mégis azt kell mondanom a szülőknek, hogy a testület a szülők 
kérésének nem tud eleget tenni. A testületnek az a dolga, hogy az intézmény élére vezetőt 
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választ, aki szakmailag irányítja az intézményt. Ilyen személyi kérdésekben nem tehetjük 
meg, hogy átnyúljunk egy vezető feje fölött. Ez abszolút belügy. Ahogy tegnap már 
elhangzott, történtek hibák a tájékoztatás terén. A holnapi nap folyamán lesz egy szülői 
értekezlet, ahol tájékoztatják a szülőket. Tanácsos lett volna, hogy a tájékoztatás a szülői 
értekezlet után történjen meg. Nem tudok döntést hozni, a testület sem.  Azt javasolnám, hogy 
első körben hallgassuk meg az óvoda vezetőjét, aki már a tegnapi napon elmondta a 
véleményét.  
 
Opauvszki Anita: Szeretnénk kiegészíteni a petíciónkat. Úgy gondolom, hogy Marcsi óvó 
néni jó szakember. Már bizonyított nekünk, 20 éve dolgozik itt, helyette egy olyan óvónőt 
kapunk, akit nem is ismerünk, mivel nem medgyesegyházi. Ha a bánkúti óvodában ürült meg 
álláshely, akkor oda kell állást meghirdetni. Mint szülő engem nem érdekel a törvényi és 
szakmai oldala, mivel más szempontból nézem a dolgokat. Azt sem értem, hogy miért nem 
kaptunk hamarabb tájékoztatást, mindig utólag tudunk meg mindent. Szeretném én is, hogy 
legyen angol oktatás az óvodában, de minden szülőnek magának kell eldöntenie, hogy 
szeretné-e az angol oktatást. A jegyző asszony tegnap tájékoztatott a törvényi oldaláról, hogy 
nem tud segíteni, de én magához fordulok, mint ember.  
 
Ruck Márton polgármester: Varga Jánosnénak megadnám a szót, hogy adja meg a 
tájékoztatást, miért született meg ez a döntés.  
 
Varga Jánosné: Elért hozzám is a petíció, aminek örültem, mivel az óvodában jó szakmai 
munka folyik. Ha ezt egy másik csoportban léptem volna meg, akkor egy másik szülő lenne 
most itt. Igaz, hogy hamarabb jó lett volna tájékoztatást adni. A köznevelési törvény a nyár 
folyamán került módosításra. Nem tudtuk korábban milyen változásra számíthattunk. Ezért 
nem tudtam a szülőket júniusban tájékoztatni, mivel nekem is meg kellett várnom, hogy 
milyen döntés született. Már korábban is volt tervben, hogy az óvodában is meg kellene 
kezdeni az angol oktatást. Azt tudjuk, hogy a mai világban csak az kaphat diplomát, akinek 
nyelvvizsgája van. A tavalyi tanév kezdetén minden nagycsoportos gyermek szüleinek 
kiküldtük a tájékoztatást, kérik-e az angol nyelvoktatást. Az oktatás költségét a testület 
átvállalta, a heti kétszer 20 perces oktatást Hrabovszki Tünde tanárnő végezte. Az, hogy 
sikerült olyan pedagógust találni, akinek van nyelvvizsgája csak jó. Így nem kell 
alkalmazkodnunk a tanárnőhöz, az óvónő bármikor a rendelkezésünkre áll, akkor 
foglalkoztatja a gyerekeket, amikor a napirendjükbe belefér. Azért nem tehettem ki Bánkútra 
ezt a pedagógust, mert másból sem állt volna, mint ingázik Medgyesegyháza és Bánkút 
között. Meg kellene kérdeni a többi szülőt, hogy ők sem szeretnék az angol oktatást? Más 
településen súlyos pénzeket fizetnek azért, hogy nyelvoktatásban részesítsék a gyermeket. A 
legjobb az lett volna, ha a két kiscsoportos óvónő közül emelek ki valakit, azonban ezt nem 
tudtam megtenni. Az egyik óvónő a helyettesem, a másik pedig a gyermekvédelmi felelős.  
Úgy gondolom, hogy Marcsi óvó néni nagyon jó óvónő, és úgy gondolom, hogy Bánkútra 
ugyan olyan gyerekek járnak, mint Medgyesegyházára, tehát megilleti őket is minden olyan 
fejlesztés amit a medgyesi gyerekek megkapnak.  
 
Verbainé Megyeri Éva: Érdekelt vagyok személy szerint én is, mivel az én gyermekem is 
ebbe a csoportba jár. Ez egy szakmai döntés volt, és úgy gondolom, hogy bíznunk kell 
Éviben, az óvoda vezetésében. Ha rossz döntést hoz, akkor én leszek az első, aki lépni fog.  
 
Ruck Márton polgármester: Meghallgattunk minden érdekeltet. A kérdésről a továbbiakban 
szülői értekezleten kell beszélgetni. Kellemetlen helyzetbe hoztok minket. A mi feladatunk, 
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hogy a tárgyi feltételeket biztosítsuk az óvodának. Úgy gondolom nagy mértékű fejlesztéseket 
hajtottunk végre az idei évben. Én szeretném a testületi tagoknak megadni a szót.    
 
 
 
Király Gyöngyi képviselő: Annyit szeretnék csak, hogy akit hallgatok, akkor éppen annak 
van  igaza.  A  tegnapi  bizottsági  ülésen  elhangzott,  hogy  miért  Marcsi  óvó  nénire  esett  a  
választás, úgy tűnik, hogy kizárásos alapon került az adott óvónő kiválasztásra. A gyerekek 
fogékonyak, alkalmazkodnak, szeretni fogják az új óvó nénijüket.  
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Úgy  gondolom,  hogy  az  élet  
során adódnak olyan élethelyzetek, amikor a szeretetünket egy kicsit logikai útra kell 
terelnünk. Említésre került, hogy nem helybeli lesz az óvónő. Nem szabad előre elítélni, az új 
óvónőnek is esélyt kell adni a bizonyításra. Az angol nyelvoktatás bekerült már az óvoda 
programjába.  
 
Sütő Mária Márta képviselő: Számomra az a legrosszabb, hogy a szülők nem szólhatnak 
bele jogilag a működésbe, mivel azt a jogszabályok nem teszik lehetővé. Lehet káoszt is 
okozna, azonban ennek a hiánya vezetett ide. Vezetőként én nap mint nap szemben állok a 
joggal és a személyes dolgokkal. Azt javaslom a holnapi szülői értekezletre, hogy újra át kell 
nézni a lehetőségeket, és a 21 szülő kérését figyelembe véve kompromisszumra kellene jutni. 
Bízom benne, hogy olyan döntés születik, hogy visszazökkentik a békességet.  
 
Forgó Pál alpolgármester: Ha a jogszabályt nézzük, akkor a kérdés nem lenne most itt, 
tegnap is a bizottsági ülésen hosszan tárgyaltuk. A testület bizonyította ezzel, hogy nekünk 
lényeges a gyermekek sorsa. Azt gondoltam, hogy elég költséges városokban az angol oktatás 
a szülőknek. Amikor arról beszéltünk, hogy megpróbáljuk lehetővé tenni úgy gondoltam, 
hogy ezt mi a gyerekek érdekében tesszük. Ha figyeljük, kb 20 éve két tannyelvű iskolák és 
óvodák vannak. Ehhez képest mi nagyon le vagyunk maradva. Ha késve is, de elindultunk az 
úton és próbálunk mindent megtenni. Szeretem, ha valaki kiáll a gyerekekért, bár minden 
szülő ilyen lenne.  
 
Opauvszki Anita szülő: Köszönöm szépen, hogy a testület így kiáll a gyermekekért, és 
anyagilag támogatja őket.  
 
Ruck Márton polgármester: Az lenne a legszerencsétlenebb megoldás, ha a testület 
beleavatkozna az óvoda életébe. Tehát ebben a testület nem fog döntést hozni. Azt kívánom, 
hogy mindenki megelégedésére szülessen holnap döntés. Mivel több kérdés hozzászólás nem 
volt, Ruck Márton polgármester a napirendet lezárta.  
 

 
3. napirendi pont 

 
 
Tájékoztató az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról 

 
Ruck Márton polgármester: A pénzügyi bizottság megtárgyalta a tájékoztatót. Megkérem 
az elnök urat, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. 
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Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A legfontosabb, hogy a 
beszámoló határidőre elkészült és megküldésre került a MÁK felé és elfogadásra is került. A 
bizottsága a beszámolót elfogadásra javasolja.  
 
Forgó Pál alpolgármester: Sokat küzdöttünk a korábbi években azért, hogy így álljon a 
helyzet, ahogy most van. Gazdálkodásunk minden adata napra kész. A személyi és a tárgyi 
feltételek változása következtében jutottunk ide. A gazdálkodásunk eredményei megfelelőek. 
Továbbra is a takarékosság a vezérelvünk.  
 
Ruck Márton polgármester: 2010-ben honnan indultunk és hol tartunk most a pénzügy és a 
gazdálkodás terén. Annak idején, ha feltettem egy intézmény vezetőnek a kérdést, hogy 
mennyi pénzük van, nem tudták megmondani. Csak a tapasztalatukra és a megérzésükre 
hagyatkozhattak. Jelenleg a kérdésemre pontos számadatokat kapok. Ehhez kellettek 
szoftverek, számítógépek és személyek, jó szakemberek.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

144/2013. (VIII.27.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. I. 
félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
 
 

II. Beszámolók 
 
 

1. napirendi pont 
 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 
 
Ruck Márton polgármester: Jegyző asszony készítette, kérdezem van-e szóbeli kiegészíteni 
valója?  
 
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Nincs.  
 
Ruck Márton polgármester: A pénzügyi bizottság megtárgyalta a beszámolót. Megkérem az 
elnök urat, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. 
 
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Elég terjedelmes, ami azt jelenti, 
hogy sok döntésünknek értünk a végére, azt tartalmazza a beszámoló. A bizottság elfogadásra 
javasolja a beszámolót.  
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Ruck Márton polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja.   
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

145/2013. (VIII.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 

 
2. napirendi pont 

 
A Szociális és Oktatási Bizottság 2013. május – június - július havi átruházott 
hatáskörben hozott döntései  

 
Ruck Márton polgármester: A pénzügyi bizottság megtárgyalta a beszámolót. Megkérem az 
elnök urat, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. 
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Önkormányzati rendeletünk 
lehetőséget biztosít arra, hogy átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi segély és eseti 
gyógyszertámogatás kapcsán döntéseket hozzon a testület. A testület a döntéseket átruházta a 
Szociális és Oktatási Bizottságra azzal a megkötéssel, hogy bizonyos időközönként 
beszámolót készítsen, hogy milyen döntéseket hozott. A bizottság elfogadásra javasolja a 
beszámolót.  
 
Ruck Márton polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja.   
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

146/2013. (VIII.27.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Oktatási Bizottság 
2013. május - július hónapokban az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló 
beszámolót elfogadja.  
 
Felelős: Ruck Márton  polgármester 
Határidő: azonnal 
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3. napirendi pont 
 
 

A polgármester 2012. december-2013. július átruházott hatáskörben hozott döntései  
 

Ruck Márton polgármester: A pénzügyi bizottság megtárgyalta a beszámolót. Kérem a 
bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.  
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Az előzőekben említett 
önkormányzati rendelet ad lehetőséget arra, hogy rendkívüli élethelyzetben a polgármester úr 
döntést hozzon. Az elmúlt időszakban egyetlen ilyen döntésszületett. A bizottság elfogadásra 
javasolja a beszámolót.  
 
Ruck Márton polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja.   

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

147/2013. (VIII.27.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2012. december - 
2013. július hónapban az átruházott hatáskörben hozott döntéséről szóló beszámolót 
elfogadja.  
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

16:40 10 perc szünetet rendelt el 
 

III. Fő napirendek 
 
 

1. napirendi pont 
 
 

Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda státuszainak száma 
 

Ruck Márton polgármester: A pénzügyi bizottság megtárgyalta napirendet. Megkérem az 
elnök urat, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. 
  
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 2013. június 1-től a testület 22 
főben, majd szeptember 1-től 24 főben határozta meg az óvoda státuszainak számát. Idő 
közben módosították a köznevelési törvényt, 1 fővel csökkentenünk kellett a meghatározott 
létszámot. A jogszabályoknak megfelelően kell eljárnunk. A bizottság elfogadásra javasolja 
az előterjesztésben megfogalmazott javaslatot.  
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Ruck Márton polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja.   

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

148/2013. (VIII.27.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Varázserdő 
Óvoda státuszainak számát az alábbiak szerint határozza meg. 
2013. szeptember 1. napjától 23 fő. 
 
Felkéri az intézményvezetőt a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére és a jegyzőt 
fentiek költségvetésen történő átvezetésére. 
 
Határidő: értelem szerint: 
Felelős: Varga Jánosné intézményvezető 
   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
   Krucsai Mariann pü. vezető 

 
2. napirendi pont 

 
  

Helyi Építési Szabályzat elfogadása 
 

Ruck Márton polgármester: Az előkészítés kezdődött azzal, hogy a vállalkozókat 
megkérdeztük, lennének-e olyan fejlesztéseik, melyeket azért nem tudnak megvalósítani, mert 
a szabályzat gátat szab ennek. Amikor körvonalazódott, hogy mit is szeretnénk, megbíztunk 
egy tervezőt, Csaba Mártont. Az engedélyezések, egyeztetések lezajlottak, a döntést most meg 
tudjuk hozni. Köszöntöm körünkben Csaba Mártont, megadom a szót neki.  
 
Csaba Márton tervező: Bölcsebb lett volna, ha nagyobb programmal indulunk el ebben a 
módosításban. Csupán két területet érintett a módosítás, mindkettő elsősorban önkormányzati 
érdekeket érintett. Amikor az összes egyeztetésen átfutott olyan dologba futottunk bele, ami 
nem sűrűn esik meg. Az állami főépítész észrevételezte, hogy vannak olyan tételek, melyek 
nem csak a jelenleg érvényes magasabb jogszabályokkal nincs szinkronban, hanem régebben 
érvényes jogszabályokkal.  E miatt bizonyos tételekhez hozzá kellett nyúlni, amelyek a 
megbízásban nem szerepeltek. Így került módosításra pár övezetnek a legmagasabb 
beépíthetőségi százaléka, mely 40 %-ról 30 %-ra módosult. A többi területen igyekeztem 
olyan megkötöttségeket betenni, ami a legkevésbé köti a vállalkozásokat, a magasabb rendű 
jogszabályok keretein belül.  
 
Ruck Márton polgármester: A Helyi Építési Szabályzatunk nagyon szigorúra sikerült annak 
idején, amikor alapvetően elkészült. Az a cél, hogy a jövőben ezeket a szigorításokat 
kivegyük, a kötelező felülvizsgálat során ezt meg kell tennünk. A pénzügyi bizottság 
megtárgyalta, megadom a szót a pénzügyi bizottság elnökének, ismertesse a bizottság 
álláspontját. 
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Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Alapvetően a Szondy-József 
Attila-Vécsey-Gárdonyi utca tömbön belül szerettünk volna engedményeket, valamint a 
tervezett erőmű és annak környékére olyan paramétereket meghatározni, melyek lehetőséget 
adnak a jövőbeni vállalkozásoknak az általuk kialakítandó fejlesztések, beruházások 
elvégzésére. Ennek megfelelően a bizottság, támogatásra javasolja a szerkezeti terv 
átalakítására vonatkozó határozat elfogadását, ezt követően pedig a rendelet tervezet 
elfogadását. 
 
Forgó Pál alpolgármester: A 2004-ben készült rendezési tervnek, ami problémás volt, több 
vállalkozó megitta a levét. Jövőre esedékessé válik a kötelező 10 éves felülvizsgálat, ekkor 
rendbe kell tennünk. A hatóságok által jóváhagyott rendeletet fogadjuk el, azonban a jövőben 
figyeljünk oda.  
 
Ruck Márton polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja.   
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 

149/2013. (VIII.27.) Kt. határozat 
 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Vécsey és 
Szondy utcák közötti tömbre vonatkozó Településszerkezeti terv módosítását elfogadja a 
határozat mellékletét képező (cd lemez) terveknek megfelelően. 

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
Ruck Márton polgármester: Ruck Márton polgármester az előterjesztésben szereplő 
rendelet tervezetet szavazásra bocsátja.   

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

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Képviselő-testületének 

12/ 2013. (VIII.28.) Önkormányzati rendelete 
a  helyi építési szabályzatról szóló  

17/2007. (VIII.29.) Ök. rendelet módosításáról 
 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvényének 32. cikk. (1) a.) 
pontjában foglalt hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében, valamint 
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. LXXVIII. tv. (továbbiakban: Étv.) 
7. § (3) bekezdés c.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Étv. 6. §-ában meghatározott 
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feladatkörében eljárva Medgyesegyháza Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról 
szóló 17/2007. (VIII. 29.) rendelet (továbbiakban: HÉSZ) módosítására – a 253/1997. (XII. 
20.) Kormányrendelet 5. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami Főépítész, Alsó-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Körös-Maros Nemzeti Park 
Igazgatóság, Békés Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága, Békés Megyei 
Kormányhivatal Földhivatala, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Honvédelmi 
Minisztérium Hatósági Hivatala, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügi Hivatal, Békés 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti 
Igazgatóság, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság, Békés 
Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség, Békés Megyei Önkormányzat, 
Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság, Mezőkovácsháza Város I. fokú Építésügyi Hatóság, 
Medgyesegyháza város lakossága (közzététel útján) véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A helyi építési szabályzatról szóló 17/2007. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(2) A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) csak a mellékelt M = 1 : 4000 méretarányú SZT-1, 

SZT-2 (belterületi) és az 1:10000 méretarányú SZT-3 (külterületi) Szabályozási tervvel 
együtt – kivéve a Gip-1 és Gip-2 jelű építési övezetek legnagyobb beépíthetőségére 
vonatkozó előírásait – alkalmazható.” 

2. § 
 

Az R.1. § (3) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 
 

„10. melléklet:  Vécsey – Szondy utcák által határolt tömb 
szabályozási terve, melynek területén az SZT-1 
jelű terv nem alkalmazható 

11. melléklet: Medgyesbodzási úttól É-ra a belterületi határ 
melletti tömb szabályozási terve, melynek 
területén az SZT-3 jelű terv nem alkalmazható.” 

 
 
 

3.§ 
 

Az R. 27. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 

„27. § 
 

(1) A Szabályozási terven Gksz jellel szabályozott terület-felhasználási egység. A terület 
elsősorban nem jelentős zavarású gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. 
Nem helyezhető el parkolóház. 
 
(2) A kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület építési övezeteit, valamint az azok 

betartandó előírásokat a következő táblázatok szerint kell meghatározni. 
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lehatárolása  
2 

Építési 
övezet 

jele 

Beépítés 
módja 

Kialakíth
ató 

legkiseb
b 

területe 
m2 

Kialakíthat
ó legkisebb

telek  
szélessége

m 

Legnagyo
bb 

megenged
hető 

beépítettsé
ge 
% 

Legnagyo
bb 

építmény-
magasság 

m 

Minim
á-lis 

zöldfel
ü-leti 
arány 

% 

Megeng
e-dett 

legnagy
obb 

szintterü
let 

sűrűség 

Előkert 
mérete 

Oldalker
t mérete 

Hátsóke
rt 

3 Gksz-1 0 2000 30 40% 4,5 40 0,8 5 5 10 
4 Gksz-2 SZ 3000  30 40% 4,5 40 0,8 5 5 10 

5 Gksz-3 0 2000 20 60% 6,5 20 1,2 0 5 10 
6 Gszk-4 SZ 2000 20 50% 6,5 30 1,0 5 3  6 

O = oldalhatáron álló beépítés  
SZ = szabadon álló beépítés 
 
(3) Az építési övezet  

a. Belterületen lévő vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódó építési telkei – a 4. § (15), 
(16), (17) bekezdések figyelembevételével – teljes közművesítettség, 

b. Belterülethez közvetlenül nem kapcsolódó építési telkei részleges közművesítettség 
esetén építhetők be.  

 
(4) Ha az alkalmazott technológia nagyobb építménymagasságot követel meg az építési 

övezetre előírt legnagyobb megengedhető építménymagasság túlléphető. Az így 
alkalmazható legnagyobb építménymagasság 25 méter 

 
(5) Új épület építési engedélyében, ahol a szabályozási terven beültetési kötelezettség szerepel 

– a beültetési kötelezettség teljesítését elő kell írni. 
 
(6) Az övezetekben folytatott tevékenységből a környező lakóterület beépíthető részén a 

lakóépületekre előírt környezetterhelési határérték betartása szükséges.” 
 
 

4 § 
 

Az R. 28. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(2) Az ipari gazdasági terület az építmények elhelyezhetősége és használata szerint az 
alábbi területekre osztható: 

 
 a.) Jelentős mértékű zavaró hatású terület  
  aa) ipari 
  ab) agráripari 
  ac) energiagazdálkodási 
 b.) Egyéb ipari terület” 
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5. § 

 
Az R. 29. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(5) Az ipari gazdasági terület agráripari terület építési övezeteit, valamint az azokban 

betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell 
meghatározni: 

 
 A B C D E F G H 

1 A z  é p í t é s i  t e l e k  

2 

Építési 
övezet jele 

Beépítés 
módja 

Kialakíthat
ó legkisebb 

területe 
m2 

Kialakítható 
legkisebb 

telek  
szélessége 

m 

Legnagyobb 
megengedhet

ő 
beépítettsége 

% 

Legnagyobb 
építmény-
magasság 

m 

Minimál
is 

zöldfelül
eti 

arány 
% 

Megenged
ett 

legnagyob
b 

szintterüle
t sűrűség 

3 Gip-1 SZ 3000 60 30 7,5 40 0,8 
4 Gip-2 SZ 10000 80 30 7,5 40 0,8 

 SZ = szabadon álló beépítés” 
 

6. § 
 

Az R. a következő címmel és a 29/A. §-sal egészül ki. 
 

„Ipari terület  
 

29/A. § 
 

„(1) A területen elhelyezhető minden ipari tevékenység céljára szolgáló épület és a 
tevékenységhez kapcsolódó épület. 

 
(2) Az ipari terület építési övezetére vonatkozó előírásokat a következő táblázatok 

határozzák meg: 
 
 
 

 A B C D E F G H I J K 
1 A z  é p í t é s i  t e l e k  Az építési hely 

lehatárolása  
2 

Építési 
övezet 

jele 

Beépítés 
módja 

Kialakíth
ató 

legkiseb
b 

területe 
m2 

Kialakíthat
ó legkisebb

telek  
szélessége

m 

Legnagyo
bb 

megenged
hető 

beépítettsé
ge 
% 

Legnagyo
bb 

építmény-
magasság 

m 

Minim
á-lis 

zöldfel
ü-leti 
arány 

% 

Megeng
e-dett 

legnagy
obb 

szintterü
let 

sűrűség 

Előkert 
mérete 

Oldalker
t mérete 

Hátsóke
rt 
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3 Gip-3 SZ 3000 30 30 6,5 40 1,2 5 5 10 
SZ = szabadon álló beépítés 
 
(3) Az építési övezet építési telkei legalább részleges közművesítettség esetén építhetők be. 

Saját vízműről történő vízellátás lehetséges. 
 

(4) Ha az alkalmazott technológia nagyobb építménymagasságot követel meg az építési 
övezetre előírt legnagyobb megengedhető építménymagasság túlléphető. Az így 
alkalmazható legnagyobb építménymagasság 25 méter. 

 
(5) Az övezetekben folytatott tevékenységből a környező lakóterület beépíthető részén a 

lakóépületekre előírt környezetterhelési határérték betartása szükséges.” 
 

7. § 
 
Az R. 30. §. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(4) Az energiaszolgáltatási terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó 
telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell meghatározni: 

 
 A B C D E F G H 

1 A z  é p í t é s i  t e l e k  

2 

Építési 
övezet jele 

Beépítés 
módja 

Kialakíthat
ó legkisebb 

területe 
m2 

Kialakítható 
legkisebb 

telek  
szélessége 

m 

Legnagyobb 
megengedhet

ő 
beépítettsége 

% 

Legnagyobb 
építmény-
magasság 

m 

Minimál
is 

zöldfelül
eti 

arány 
% 

Megenged
ett 

legnagyob
b 

szintterüle
t sűrűség 

3 Gip-e SZ 2 HA 40 30  40  150  1,0 
 SZ = szabadon álló beépítés” 

8. § 
 

Az R. a következő címmel és 30/A. §-sal egészül ki: 
 

„Egyéb ipari terület 
30/A. § 

 
(1) A területen elhelyezhető minden olyan ipari, energiaszolgáltatási és településgazdálkodási 

építmény, melyben folyó tevékenységből környező lakóterület beépíthető részén a 
lakóterületre előírt környezetterhelési határérték nem kerül túllépésre. 

 
(2) Az egyéb ipari terület építési övezetére vonatkozó előírásokat a következő táblázat 

előírásai szerint kell meghatározni. 
 

 A B C D E F G H I J K 
1 A z  é p í t é s i  t e l e k  Az építési hely 

lehatárolása  
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2 

Építési 
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ató 
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3 Gip-4 SZ 2000 20 50 6,5 25 1,2 0 5 10 
SZ = szabadon álló beépítés 
 
(3) Az építési övezet építési telkeit teljes közművesítettséggel kell ellátni. 
 
(4) Építési engedélyben, ahol a szabályozási terven beültetési kötelezettség szerepel – a 

beültetési kötelezettség teljesítését elő kell írni.” 
 

9. § 
 
(1) Az R. kiegészül az e rendelet 1. számú melléklete szerinti 10. számú melléklettel. 

 
(2) Az R. kiegészül az e rendelet 2. számú melléklete szerinti 11. számú melléklettel.  

 
10. § 

 
Záró rendelkezések 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő 

napon hatályát veszti. 
 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az „R” 29. §. (7), (9)-(10), (11) és 

(13) bekezdése. 
  
Medgyesegyháza, 2013. augusztus 27. 
 
 
 Ruck Márton Dr. Horváthné dr. Barta Edit 

polgármester jegyző 
 

 
 

3. napirendi pont 
 
 

Zöldterületi Fejlesztési Koncepció elfogadása 
 
 
Ruck Márton polgármester: A pénzügyi bizottság tárgyalta, megadom a szót a bizottság 
elnökének.  
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Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bánkúti kihelyezett ülésen 
került először tárgyalásra, ez után megfelelő fórumokon kifüggesztésre került a koncepció 
látványterve, a véleményezési jog ideje lezárult. Változtatási kérelem nem érkezett. A terv 
egy tíz éves ütemezésben valósulhat meg. A testületnek kell meghatároznia, hogy mekkora 
összeget fordít erre 2014-ben. A bizottsági ülésen abban maradtunk, hogy megtesszük a 
javaslatunkat a koncepció szerinti ütemezésre, azonban a költségvetés tervezésekor látjuk, ha 
módosítani szükséges az összeget.  
 
Ruck Márton polgármester: Amit a koncepcióban leírtunk, nem megmásíthatatlan, de van 
egy irányvonal, ami mentén indulni tudunk. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel 
kérdés hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot szavazásra bocsátja.   

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

150/2013. (VIII.27.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét 
(CD lemez) képező Medgyesegyháza Zöldterületi Fejlesztési koncepciótervét. A 2014. évi 
költségvetésben 9 500 000 Ft forrást biztosít az ütemtervben szereplő fejlesztések 
megvalósítására. 
 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

4. napirendi pont 
 
 

KÉSZ Kft. folyószámla hitelkeret igénylése 
 

Ruck Márton polgármester: Megkérdezném Horváth Lászlót, a Kft. ügyvezető igazgatóját, 
hogy van-e szóbeli kiegészíteni valója?  
 
Horváth László KÉSZ Kft. ügyvezetője: Nincs.  
 
Ruck Márton polgármester: A pénzügyi bizottság tárgyalta, megadom a szót a bizottság 
elnökének.  
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A KÉSZ Kft-nek jelenleg 
likviditási problémái adódtak. Mivel 100 %-ban önkormányzati tulajdonú cégről van szó, csak 
akkor kaphatja meg a hitelt, ha az önkormányzat kézfizető kezességet vállal. A Kft-nek 
pillanatnyilag vannak olyan kintlévőségei, amelyek komolyan befolyásolják a működését, 
azonban ezek az összegek a negyedik negyedévben be fognak folyni. Ennek megfelelően 10 
millió Ft összegben, 1 éves futamidőre igényelne folyószámla hitelkeretet. A bizottság 
javasolja és támogatja a folyószámla hitelkeret felvételét, illetve kézfizető kezesség vállalását.  
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Ruck Márton polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja.   

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

 
151/2013. (VIII.27.) Kt. határozat 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Medgyesegyházi 
KÉSZ Nonprofit Kft. - felvételtől számított egy évre szóló - folyószámla hitelkeret 
igényléséhez. 
A Képviselő-testület készfizető kezességet vállal a tőke és járulékai visszafizetésére 
maximum 10 millió Ft erejéig. 
Felhatalmazza az ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére, valamint felhatalmazza a 
polgármestert a készfizető kezességhez szükséges okiratok aláírására. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Horváth László ügyvezető 

 
5. napirendi pont 

 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 
 

Ruck Márton polgármester: A pénzügyi bizottság tárgyalta, megadom a szót a bizottság 
elnökének.  
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Legutóbb 2013. májusában 
módosítottuk, azonban törvényességi észrevételt kaptunk, a felhatalmazás csak arra ad 
lehetőséget a Képviselő-testületnek hogy a díjat megállapítsa, magát a számítást a rendeletnek 
nem kell tartalmaznia, következő probléma, hogy a kiszállítás díját is kell tartalmaznia a 
díjnak. A harmadik észrevétel a kerekítésből adódik.  
 
Ruck Márton polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester az előterjesztésben szereplő rendelet 
tervezetet szavazásra bocsátja.   

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

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

       13/2013. (VIII.28.) önkormányzati rendelete 
 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 
szóló 6/2011. (III.2.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 
32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi 
CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében, a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 62.§ (2) 
bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 92.§ (2) bekezdés f) pontjában 
meghatározott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 6/2011. (III.2.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: R.) 16. § -a  helyébe a következő  rendelkezés lép: 
 

(1) A személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások intézményi térítési díját a 
rendelet 1. melléklete tartalmazza.  

(2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás - ápolást, gondozást 
nyújtó idősek otthona - intézményi térítési díját a rendelet 2. melléklete tartalmazza.” 

 
 

2.§ 
 

(3) Ez a rendelet 2013. november 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő 
napon hatályát veszti.  

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az „R” 7-10., és 12. 
melléklete. 

 
 
Medgyesegyháza, 2013. augusztus 27. 
 
 
 
  Ruck Márton      Dr. Horváthné dr. Barta Edit 
             polgármester                  jegyző 
 
 
 

1. melléklet 
 

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 
 
 

 
    

I. Szociális étkeztetés  térítési díja   
a) helyben fogyasztva, vagy elvitellel     365,-Ft/fő/nap  
b) igénybevétel helyszínére történő szállítással   395,-Ft/fő/nap 

 
 

II. Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja  0,-Ft/gondozási óra                                                           
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III. a) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja  

0,-Ft/ellátási nap  
b) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja  
nem rászoruló esetén       100,-Ft/nap 
   

  
IV. Nappali ellátás intézményi térítési díja étkezés nélkül 0,-Ft/nap 

 
 
 

           2. melléklet 
 
 
 
SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁS 

 
 

I. Ápolást, gondozást nyújtó ellátás, idősek otthona intézményi térítési díja 
 
a) havi intézményi térítési díj      75.450,- Ft/fő/hó 
b) napi intézményi térítési díj       2.515,-Ft/fő/nap 

 
 

6. napirendi pont 
 
 

Tanyafejlesztési Program Pályázathoz hozott döntés kijavítása 
 

Ruck Márton polgármester: A pénzügyi bizottság tárgyalta, megadom a szót a bizottság 
elnökének.  
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A július végi testületi ülésen 
döntöttünk a pályázat lehetőségéről, ott téves jogszabályra hivatkoztunk, ez kerül 
módosításra, minden más változatlan maradt.  
 
Ruck Márton polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja.   

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

152/2013. (VIII.27.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 
56/2013. (VI. 29.) VM rendelete által meghirdetett Tanyafejlesztési Programra előirányzatára 
útseprő adapter, valamint kanalas árokásó gép beszerzésére. A beszerzés teljes összege: bruttó 
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11.109.999,- Ft, az igényelt támogatás összege: 9.998.999,- Ft, az önerő mértéke 1.111.000,- 
Ft. 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy az önerő összegét a 
2013. évi költségvetés tartalék kerete terhére biztosítja. 
 
Egyben a képviselő-testület a 142/2013. (VII.31.) Kt. számú határozatát visszavonja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Ruck Márton polgármester 

 
7. napirendi pont 

 
 

Költségvetési előirányzatok módosítása 
 

Ruck Márton polgármester: A pénzügyi bizottság tárgyalta, megadom a szót a bizottság 
elnökének.  
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Ismerteti az előterjesztésben 
foglalt számszerű adatokat. A bizottság a rendelet tervezetet elfogadásra javasolja.  
 
Ruck Márton polgármester: Belterületi utak karbantartását javasolja. Erre 4 millió Ft került 
elkülönítésre. Ezt az összeget kellene a leghatékonyabban felhasználni. A Medvíz Kft.-t 
megbízni. Az utak tekintetében a legjobb megoldás a meleg hengerrel való munka. Vannak 
más technológiák, igaz nincs meg az a komfort, mint egy hengerelt útnak, azonban egy 
állagmegóvást el lehet érni vele. A testület tagjainak készítettem egy táblázatot, melyek azok 
az utcák, ahol beavatkozás szükséges. A legfontosabbakat kellene elővennünk. Ez a Deák utca 
szakasza, ahol egy komoly felújítás kellene. Tehát ezt az összeget működési támogatásként 
kellene átadni a Medvíz Kft-nek. A tavalyi évben a Rákóczi utca kátyúzása történt meg, úgy 
gondolom jó minőségben. A pénz kevés, de fel kell használni, a leghatékonyabban.  
 
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Eredetben kérném elfogadni, hogy a Gondozási 
Központ létszáma 1 fővel emelkedjen, illetve az előzőekben elhangzottak alapján a Medvíz 
Kft. támogatása 4 millió forinttal emelkedjen a belterületi utak karbantartása előirányzat 
terhére.   
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Az idő rövid, hogy jó időben 
megvalósuljon, meg legyen a hatékonysága.  
 
Ruck Márton polgármester: Próbáltunk más forrásokat is bevonni, azonban nem sikerült, 
most pedig sürget az idő. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés hozzászólás 
nem volt, Ruck Márton polgármester az előterjesztésben szereplő rendelet tervezetet 
szavazásra bocsátja.   
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
rendeletet tervezetet fogadta el: 
 

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

Képviselő-testületének 

14/2013. (VIII.28.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 

A rendelet szövege és melléklete megegyezik az előterjesztéssel. 

8. napirendi pont 
 

Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 
igénylése 
 

Ruck Márton polgármester: A pénzügyi bizottság tárgyalta, megadom a szót a bizottság 
elnökének.  
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A költségvetés tervezésekor 
beszéltük, hogy a támogatásra az igényünket benyújtjuk. Ez volt korábban az ÖNHIKI. Tehát, 
számolunk ezzel az összeggel. A bizottság mindenképp támogatja a pályázat benyújtását.  
 
Ruck Márton polgármester: Tavaly is eredményesen tudtunk ezen a pályázaton részt venni.  
Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés hozzászólás nem volt, Ruck Márton 
polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.   

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

153/2013. (VIII.27.) Kt. határozat 
 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 
megyei önkormányzati tartalékból és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését 
szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásokról szóló 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet alapján 
pályázható, a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi 
kiegészítő támogatásra. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
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9. napirendi pont 

 
2013. évi folyószámla-hitelkeret szerződés meghosszabbítása 
 
Ruck Márton polgármester: A pénzügyi bizottság tárgyalta, megadom a szót a bizottság 
elnökének.  
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Jelen pillanatban van egy élő 
hitelkeret szerződésünk, ami lejár, és az év végén lehet szükségünk rá. Lehetőséget biztosít a 
pillanatnyi likviditási problémák megoldására. A bizottság javasolja elfogadni.  

 
Ruck Márton polgármester: Amikor tárgyaltuk az I. féléves beszámolót, hogy az 
önkormányzatnak nincsenek likviditási problémái, a folyószámla hitelkeretünket csak 
minimális összegbe vesszük igénybe. Szoros a költségvetés, és kell tartalékolnunk. Van-e 
valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés hozzászólás nem volt, Ruck Márton 
polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.   

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

154/2013. (VIII.27.) Kt. határozat 
 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
működőképességének biztosítása érdekében az OTP Bank Nyrt. Dél-Alföldi Régió Békéscsabai 
Igazgatóságától, mint számlavezető intézettől a maximálisan adható hitelkeret mértékéig 
folyószámla-hitelkeretet kíván igénybe venni, illetve a folyószámla hitelkeret szerződést meg 
kívánja hosszabbítani.  
A folyószámla-hitelkeret lejárata: 2013. december 20. 
 
Az Önkormányzat vállalja, hogy a Hitelt, kamatát és járulékos költségeit a Hitel teljes futamideje 
alatt beépíti a költségvetésébe. 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 
az állami támogatás, a helyi adó és a gépjárműadó bevétel OTP Bank Nyrt. javára történő 
engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az engedményezett bevételeket az OTP Bank Nyrt. 
a folyószámlahitelből eredő tartozás törlesztésére fordítja. 
 
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel és járulékaink megfizetésére. 
Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti szerződés aláírására 
felhatalmazza a polgármestert. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
  Krucsai Mariann pü. vezető 
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10. napirendi pont 
 
KEOP-1.2.0/09-11-2012-0021, Medgyesegyháza Város szennyvízcsatornázásának IV. ütem 
kiépítése és a szennyvíztisztító telep bővítése című pályázathoz szükséges döntés 
meghozatala. 

 
Ruck Márton polgármester: A pénzügyi bizottság tárgyalta, megadom a szót a bizottság 
elnökének.  
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A szennyvíz pályázathoz két 
éves kivitelezési ütemezéssel gondolkoztunk, a támogatási szerződés erre három évet biztosít, 
ez célszerű is.  

 
Ruck Márton polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja.   

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

155/2013. (VIII.27.) Kt. 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 818.313.876 forint és ehhez az Önkormányzat nettó 43.069.151 forint összegű 
saját forrást biztosít, amely a beruházás nettó bekerülési költségeinek 5 %-a.   

 
3. 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.  

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

összegét, illetve az önerő pályázat sikertelensége esetén az teljes saját erőt a 2013, 
2014 és 2015. évi költségvetéséből biztosítja a beruházáshoz. 

 
5. Az önkormányzat vállalja a beruházással létrejött hálózat működtetésének pénzügyi 

fedezetének biztosítását. 
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Jelen határozat meghozatalával egyidejűleg a Képviselő-testület hatályon kívül helyezi az 
e tárgyban korábban hozott 139/2013. (VII.31.) Kt. határozatát. 

 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
 
 

I. Egyebek 
 

1. napirendi pont 
 
Ruck Márton polgármester: A szociális bizottság korábban hozott döntéseit elfogadtuk, a 
keretek között maradtak, azért hogy ez a továbbiakban is így legyen, forrást kell a részükre 
biztosítani 300-300 000 Ft-tal javaslom megemelni a keretet. Ez a költségvetésen is 
átvezetésre kerül.  
Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés hozzászólás nem volt, Ruck Márton 
polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.    
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

156/2013. (VIII.27.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 300-300 000 Ft többletforrást 
biztosít a 2013. évi költségvetés tartalék kerete terhére az átmeneti segély és rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás előirányzatához.  
Felkéri a jegyzőt a döntés költségvetési rendeletben történő átvezetésére.  

 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Ruck Márton polgármester 

 
2. napirendi pont 

 
Ruck Márton polgármester: Szent Mihály napkor kerül megrendezésre a búcsú. A három 
napos rendezvényre vendégeket szeretnénk hívni, a gútai polgármester és küldöttsége érkezne 
a Medgyesegyházi Napok rendezvényre. A történelem összefűzi a két települést, és 
testvérvárosi megállapodást szeretnénk megkötni velük. Az ünnepi testületi ülésen alá 
tudnánk írni a szerződést.  
Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés hozzászólás nem volt, Ruck Márton 
polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.   
 

157/2013. (VIII.27.) Kt. határozat 
 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete testvérvárosi kapcsolatot 
kíván létesíteni Gúta (Kolarovo, Szlovák Köztársaság) városával.  
Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás tartalmának 
egyeztetésével, előkészítésével, és annak megszervezésére, hogy a megállapodás 
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aláírására ünnepélyes keretek között a XXI. Medgyesegyházi Napok keretében kerüljön 
sor.  
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
 
 

 
Király Gyöngyi: Szeptember 4-én véradás lesz, idén harmadszor. Várok mindenkit! 
 
 
 
Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester az ülést 17: 50 
órakor lezárta. 
 

 
Kmf. 

 
 
 

 
Ruck Márton                  Dr. Horváthné dr. Barta Edit  
polgármester                        jegyző 
 
 
 
 

 
 Simonka Jánosné  

               jegyzőkönyvvezető 
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