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Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000
21/2013.
Jegyzőkönyv
Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 26án 19.00 órakor kezdődött ülésén.
A testületi ülés helye: Művelődési Ház nagyterme
Jelen vannak: Ruck Márton polgármester, Forgó Pál alpolgármester, Nagy Attila, Király
Gyöngyi, Sütő Mária Márta, Kraller József, Farkas Gyula képviselők
Tanácskozási joggal részt vesz: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző, Horváth László
Medgyesegyházi 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. Ismertetném a napirendi pontokat.
Van-e valakinek más javaslata? Más javaslat nem hangzott el, így a napirendi javaslatot
szavazásra bocsátom.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
napirendet fogadta el:
NAPIREND:

I.

Fő napirendek

1. Kezességvállalás Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása kölcsönügylethez
Előadó: Ruck Márton polgármester
2. Európai Uniós támogatás megelőlegező
kamerarendszer kialakításához
Előadó: Ruck Márton polgármester

hitel

módosítása

3. Beruházásokhoz kapcsolódó fejlesztési és megelőlegező hitel felvétele
Előadó: Ruck Márton polgármester
4. KÉSZ Nonprofit Kft. alapító okirat módosítása
Előadó: Ruck Márton polgármester

II.

Egyebek

térfigyelő
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1. napirendi pont
Kezességvállalás Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása kölcsönügylethez
Ruck Márton polgármester: A társulásnak vannak pályázatai, melyek önerős részét
valamilyen módon kezelni kell. A társulás anyagi helyzete nem túl jó, hitel felvételére van
szükség. A társulás tag önkormányzatai összesen 6,5 millió Ft-tal tartoznak normatívával, és
tagdíjjal.
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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot fogadta el:
203/2013. (XI.26.) Kt. határozat
A Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő Testülete a Dél-Békési Kistérség
Többcélú Társulás 2013. december 31.-i lejáratú likvid hitel felvételéhez kapcsolódó
kötelezettségeinek teljesítését maximum 10.000.000,- Ft erejéig kezességvállalásával
biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges okiratok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Ruck Márton polgármester
Krucsai Mariann pü. vezető

2. napirendi pont
Európai Uniós támogatás megelőlegező hitel módosítása térfigyelő kamerarendszer
kialakításához
Ruck Márton polgármester: A testület már korábban határozatában döntött, hogy az OTP
Bank Nyrt.-től 8.469.080,- Ft összegű Európai Uniós támogatás megelőlegező hitelt vesz
igénybe. A hitelt lejárata 2013. december 31. Tekintettel arra, hogy az MVH felfüggesztette,
majd módosította támogató határozatát (új határozat kelte 2013. október 31.), így a
kamerarendszer végelszámolása át fog húzódni a 2014. évre, így szükséges a hitelszerződés
módosítása.
Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés hozzászólás nem volt, Ruck Márton
polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot fogadta el:
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204/2013. (XI.26.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 122/2013. (VI.13.) Kt. számú
határozatát, melyben döntött 8.469.080,- Ft összegű Európai Uniós támogatás megelőlegező
hitelt felvételéről módosítani kívánja a hitel lejáratára vonatkozóan:
Az Európai Uniós támogatás megelőlegező hitel lejárata: Támogatás folyósításakor, de
legkésőbb 2014. március 31.
A határozat módosítással nem érintett részeit változatlan tartalommal fenntartja.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Ruck Márton polgármester
Krucsai Mariann pénzügyi oszt. vezető

3. napirendi pont
Beruházásokhoz kapcsolódó fejlesztési és megelőlegező hitel felvétele
Ruck Márton polgármester: Vannak olyan beruházásaink, melyek vagy most fognak
beindulni, vagy már benne vagyunk. Ilyen a szennyvízberuházásunk, valamint az energetikás
és napelemes pályázatok. Minden határozatunk egy-egy beruházáshoz kapcsolódik.
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: A költségvetés elfogadásakor a testület már
felhatalmazta a polgármestert, hogy 53 millió forintos fejlesztési hitelt vehet fel. Eddig még
nem voltunk abban a helyzetben, hogy szükség lett volna rá.
Kraller József képviselő: Ezen hitelek felvételéhez nincs szükség kormányzati engedélyre?
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Azokhoz a hitelekhez, melyek Európai Uniós
támogatást előlegeznek meg, nem kell. Ahogy arra sem, mely az Európai Uniós támogatás
mellett saját erős önerő. Jogügyletenként van egy olyan korlát, ha nem ilyen jellegűt veszünk
fel, akkor településenként a saját bevétel 20 %-a, maximum 10 millió forint erejéig engedély
nélkül lehet hitelt felvenni. A szennyvízberuházás 800 millió forint, ennek van egy
kivitelezési része, ami fordított ÁFA-s, de van egy olyan része, aminek van ÁFA fizetési
kötelezettsége. Ez a PR tevékenység, a projektmenedzsment, a műszaki ellenőr, közbeszerzés.
Ennek van egy kb. 21 millió forintos ÁFA vonzata. Ez nem merül fel egyszerre. Mikor
kifizetésre kerül, akkor 90 nap után az ÁFA visszatérül. Tehát amikor a megelőlegezésről
beszélünk, akkor ennek az ÁFA-nak a megelőlegezéséről beszélünk. Azonban a 10 millió Ftos korlát miatt nem vehetünk fel megelőlegező hitelt az egész összegre. A fejlesztési szót
mely a határozat tervezetben szerepel, kérem eredetben kivenni.
Ruck Márton polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés
hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatokat szavazásra bocsátja.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot fogadta el:
205/2013. (XI.26.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Város
szennyvízcsatornázásának IV. ütem kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése” KEOP1.2.0/09-11-2012-0021 elnevezésű pályázat megvalósításához 10.000.000,- Ft - azaz
Tízmillió forint - összegben a pályázat egyenes adózású ügyleteihez kapcsolódó levonható
általános forgalmi adó visszaigényelhető összegéhez megelőlegező hitel felvételéről dönt az
alábbiak szerint:
az ügylet megnevezése: A pályázat egyenes adózású ügyleteihez kapcsolódó
levonható általános forgalmi adó visszaigényelt összegének megelőlegezését szolgáló
hitel felvétele.
Összege: 10.000.000,- Ft
A hitel törlesztése: Rullírozó jellegű
A hitel végső lejárata: 2016.06.30.
A hitel biztosítéka: Az önkormányzat éves költségvetése és az összesen 10.000.000,Ft összegű visszaigényelendő ÁFA OTP Bank Nyrt.-re történő engedményezése.
A Képviselő testület kötelezettséget vállal a hitelek és járulékaik visszafizetéséért és a
mindenkori éves költségvetésbe történő betervezéséért.
Felhatalmazza a polgármestert az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a
hitelszerződés aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Ruck Márton polgármester
Krucsai Mariann pénzügyi oszt. vezető
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Ismét szennyvízberuházás. Tudjuk, szállítói
finanszírozású. Ez azt jelenti, ha megérkezik egy számla, akkor az önkormányzatnak ki kell
fizetnie az 5 %-át és az ÁFA tartalmát. Az ÁFA-ra az előző határozat vonatkozik, ebben a
határozatban az 5 % önerőről van szó. Ezt meg fogja nekünk utólag finanszírozni a BM önerő
alap, hiszen jogszabály van arra, hogy a szennyvízberuházást is 100 %-osan kell az önerő
részünket is támogatni. A szennyvízberuházás 2016. márciusig szól. Ez úgy fog működni,
hogy jön egy számla, megelőlegezzük, majd a BM önerő alapból finanszírozzák.
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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot fogadta el:
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206/2013. (XI.26.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Medgyesegyháza Város
szennyvízcsatornázásának IV. ütem kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése” KEOP1.2.0/09-11-2012-0021 elnevezésű pályázat megvalósításához 43.069.151,- Ft – azaz
Negyvenhárommillió-hatvankilencezer-egyszázötvenegy forint - összegben támogatást
megelőlegező hitel felvételéről dönt az alábbiak szerint:
az ügylet megnevezése: 19/2013. (V.2.) BM rendelet szerinti EU önerő Alap
megelőlegezése
Összege: 43.069.151,- Ft
A hitel törlesztése: a támogatás megérkezésekor
A hitel végső lejárata: 2016.03.31.
A hitel biztosítéka: Az önkormányzat éves költségvetése és a benyújtott EU önerő
pályázat kérelmében szereplő 43.069.151,- Ft összegű támogatás OTP Bank Nyrt.-re
történő engedményezése.
A Képviselő testület kötelezettséget vállal a hitelek és járulékaik visszafizetéséért és a
mindenkori éves költségvetésbe történő betervezéséért.
Felhatalmazza a polgármestert az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a
hitelszerződés aláírására, valamint az EU önerő pályázat bírálatát követően a Támogató okirat
szerinti támogatás OTP Bank Nyrt.-re történő engedményezésére szolgáló megállapodás
aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Ruck Márton polgármester
Krucsai Mariann pénzügyi oszt. vezető
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: A következő határozati javaslatok a KEOP-os
pályázatokhoz kapcsolódnak. A pályázatoknál 15 %-os önerő van, melynek tényleges összege
41.032.490.- Ft. Ezek három évre szólnak, a költségvetésünkben kell biztosítani. A hitel
törlesztéséhez három időpontot írtunk be, de a negyedévente szóra kérném módosítani
eredetben. Ez a határozatok a) része, erről beszéltünk eddig. Van egy b) rész is. A pályázatok
utófinanszírozottak, tehát az összes KEOP-os pályázatot ÁFA-val együtt ki kell fizetni és
majd utána jön meg a támogatás. Ezek az előkészítő részek, a kivitelezés szállítói
finanszírozású lesz majd.
Ruck Márton polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés
hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatokat szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot fogadta el:
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207/2013. (XI.26.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Medgyesegyháza városában az
Iskola (Medgyesegyháza, Luther u. 7.) villamosenergia-igényének kielégítése megújuló
energiaforrásokkal” KEOP-4.10.0/A/12 elnevezésű pályázat megvalósításához 2.414.445,- Ft
– azaz Kétmillió-négyszáztizennégyezer-négyszáznegyvenöt forint - összegben Európai Uniós
pályázat önrészének, és az így megnyert támogatás utófinanszírozású része
előfinanszírozásának biztosítására szolgáló 526.336,- Ft - azaz Ötszázhuszonhatezerháromszázharminchat forint - összegű hitel felvételéről dönt az alábbiak szerint:
Az ügylet megnevezése: Európai Uniós pályázat önrészének és az így megnyert támogatás
előfinanszírozásának biztosítására szolgáló hitel megelőlegezése.
a.) Önerő rész:
Összege: 2.414.445,- Ft
A hitel folyósítása: 2013.12.15.- 2014.12.15. folyamatos, a pályázat kiadásainak
felmerülésekor.
A hitel törlesztése: negyedévente
A hitel végső lejárata: 2017.01.15.
A hitel biztosítéka: Az önkormányzat éves költségvetése.
b.) Európai Uniós pályázat megnyert utófinanszírozású támogatásának előfinanszírozása:
Összege: 526.336,- Ft
A hitel folyósítása: 2013.12.15.- 2014.12.15. folyamatos, a pályázat kiadásainak
felmerülésekor.
A hitel törlesztése: támogatás megérkezésekor.
A hitel végső lejárata: 2015.04.30.
A hitel biztosítéka: Az önkormányzat éves költségvetése és a benyújtott (megnyert)
pályázati kérelemben meghatározott támogatás utófinanszírozású részének megfelelő
526.336,- Ft összegű támogatás OTP Bank Nyrt.-re történő engedményezése.
A Képviselő testület kötelezettséget vállal a hitelek és járulékaik visszafizetéséért és a
mindenkori éves költségvetésbe történő betervezéséért.
Felhatalmazza a polgármestert az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a
hitelszerződés aláírására, valamint a pályázat Támogatási Szerződésének aláírását követően a
Támogató okirat szerinti támogatás OTP Bank Nyrt.-re történő engedményezésére szolgáló
megállapodás aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Ruck Márton polgármester
Krucsai Mariann pénzügyi oszt. vezető
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot fogadta el:
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208/2013. (XI.26.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Medgyesegyháza városában a
Művelődési Ház (Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.) villamosenergia-igényének kielégítése
megújuló energiaforrásokkal” KEOP-4.10.0/A/12 elnevezésű pályázat megvalósításához
2.519.913,- Ft – azaz Kétmillió-ötszáztizenkilencezer-kilencszáztizenhárom forint összegben Európai Uniós pályázat önrészének és az így megnyert támogatás
utófinanszírozású része előfinanszírozásának biztosítására szolgáló 654.559,- Ft - azaz
Hatszázötvennégyezer-ötszázötvenkilenc forint - összegű hitel felvételéről dönt az alábbiak
szerint:
Az ügylet megnevezése: Európai Uniós pályázat önrészének és az így megnyert támogatás
előfinanszírozásának biztosítására szolgáló hitel megelőlegezése.
a.) Önerő rész:
Összege: 2.519.913,- Ft
A hitel folyósítása: 2013.12.15.- 2014.12.15. folyamatos, a pályázat kiadásainak
felmerülésekor.
A hitel törlesztése: negyedévente
A hitel végső lejárata: 2017.01.15.
A hitel biztosítéka: Az önkormányzat éves költségvetése.
b.) Európai Uniós pályázat megnyert utófinanszírozású támogatásának előfinanszírozása:
Összege: 654.559,- Ft
A hitel folyósítása: 2013.12.15.- 2014.12.15. folyamatos, a pályázat kiadásainak
felmerülésekor.
A hitel törlesztése: támogatás megérkezésekor.
A hitel végső lejárata: 2015.04.30.
A hitel biztosítéka: Az önkormányzat éves költségvetése és a benyújtott (megnyert)
pályázati kérelemben meghatározott támogatás utófinanszírozású részének megfelelő
654.559,- Ft összegű támogatás OTP Bank Nyrt.-re történő engedményezése.
A Képviselő testület kötelezettséget vállal a hitelek és járulékaik visszafizetéséért és a
mindenkori éves költségvetésbe történő betervezéséért.
Felhatalmazza a polgármestert az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a
hitelszerződés aláírására, valamint a pályázat Támogatási Szerződésének aláírását követően a
Támogató okirat szerinti támogatás OTP Bank Nyrt.-re történő engedményezésére szolgáló
megállapodás aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Ruck Márton polgármester
Krucsai Mariann pénzügyi oszt. vezető
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot fogadta el:
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209/2013. (XI.26.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „ Medgyesegyháza városában a
Városi Uszoda (Medgyesegyháza, Luther u. 7.) villamosenergia-igényének kielégítése
megújuló energiaforrásokkal” KEOP-4.10.0/A/12 elnevezésű pályázat megvalósításához
8.233.232,- Ft – azaz Nyolcmillió-kétszázharmincháromezer-kétszázharminckettő forint összegben Európai Uniós pályázat önrészének és az így megnyert támogatás
utófinanszírozású része előfinanszírozásának biztosítására szolgáló 2.507.220,- Ft - azaz
Kétmillió-ötszázhétezer-kettőszázhúsz forint - összegű hitel felvételéről dönt az alábbiak
szerint:
Az ügylet megnevezése: Európai Uniós pályázat önrészének és az így megnyert támogatás
előfinanszírozásának biztosítására szolgáló hitel megelőlegezése.
a.) Önerő rész:
Összege: 8.233.232,- Ft
A hitel folyósítása: 2013.12.15.- 2014.12.15. folyamatos, a pályázat kiadásainak
felmerülésekor.
A hitel törlesztése: negyedévente
A hitel végső lejárata: 2017.01.15.
A hitel biztosítéka: Az önkormányzat éves költségvetése.
b.) Európai Uniós pályázat megnyert utófinanszírozású támogatásának előfinanszírozása:
Összege: 2.507.220,- Ft
A hitel folyósítása: 2013.12.15.- 2014.12.15. folyamatos, a pályázat kiadásainak
felmerülésekor.
A hitel törlesztése: támogatás megérkezésekor.
A hitel végső lejárata: 2015.04.30.
A hitel biztosítéka: Az önkormányzat éves költségvetése és a benyújtott (megnyert)
pályázati kérelemben meghatározott támogatás utófinanszírozású részének megfelelő
2.507.220,- Ft összegű támogatás OTP Bank Nyrt.-re történő engedményezése.
A Képviselő testület kötelezettséget vállal a hitelek és járulékaik visszafizetéséért és a
mindenkori éves költségvetésbe történő betervezéséért.
Felhatalmazza a polgármestert az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a
hitelszerződés aláírására, valamint a pályázat Támogatási Szerződésének aláírását követően a
Támogató okirat szerinti támogatás OTP Bank Nyrt.-re történő engedményezésére szolgáló
megállapodás aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Ruck Márton polgármester
Krucsai Mariann pénzügyi oszt. vezető
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: A hatodik határozati javaslat az épületenergetikai
pályázathoz kapcsolódik. 27.864.900,- Ft az önerő rész. Itt is kérem a hitel törlesztését
eredetben negyedéventére módosítani. Van egy 10 millió forint összegű utófinanszírozási
része, ez a pályázat előkészítése. Mivel még nincsenek meg a támogatói okiratok, ezért
mindegyik határozatban szerepel egy felhatalmazás a polgármester részére, hogy a támogatási
szerződések aláírását követően ne kelljen megint visszahozni döntésre. A támogató okirat
szerinti támogatás OTP Bank Nyrt.-re történő engedményezésére szolgáló megállapodás
aláírására.
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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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot fogadta el:
210/2013. (XI.26.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Épületenergetikai fejlesztések
és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” KEOP-5.5.0/A/12-2013-0158 elnevezésű
pályázat megvalósításához 27.864.900,- Ft – azaz Huszonhétmillió-nyolcszázhatvannégyezerkilencszáz forint - összegben Európai Uniós pályázat önrészének és az így megnyert
támogatás utófinanszírozású része előfinanszírozásának biztosítására szolgáló 10.000.000,- Ft
– azaz Tízmillió forint- összegű hitel felvételéről dönt az alábbiak szerint:
Az ügylet megnevezése: Európai Uniós pályázat önrészének és az így megnyert támogatás
előfinanszírozásának biztosítására szolgáló hitel megelőlegezése
a.) Önerő rész:
Összege: 27.864.900,- Ft
A hitel folyósítása: 2013.12.15.- 2015.01.31. folyamatos, a pályázat kiadásainak
felmerülésekor.
A hitel törlesztése: negyedévente
A hitel végső lejárata: 2017.02.15.
A hitel biztosítéka: Az önkormányzat éves költségvetése.
b.) Európai Uniós pályázat megnyert utófinanszírozású támogatásának előfinanszírozása:
Összege: 10.000.000,- Ft
A hitel folyósítása: 2013.12.15.- 2014.12.15. folyamatos, a pályázat kiadásainak
felmerülésekor.
A hitel törlesztése: támogatás megérkezésekor.
A hitel végső lejárata: 2015.04.30.
A hitel biztosítéka: Az önkormányzat éves költségvetése és a benyújtott (megnyert)
pályázati kérelemben meghatározott támogatás utófinanszírozású részének megfelelő
10.000.000,- Ft összegű támogatás OTP Bank Nyrt.-re történő engedményezése.
A Képviselő testület kötelezettséget vállal a hitelek és járulékaik visszafizetéséért és a
mindenkori éves költségvetésbe történő betervezéséért.
Felhatalmazza a polgármestert az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a
hitelszerződés aláírására, valamint a pályázat Támogatási Szerződésének aláírását követően a
Támogató okirat szerinti támogatás OTP Bank Nyrt.-re történő engedményezésére szolgáló
megállapodás aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Ruck Márton polgármester
Krucsai Mariann pénzügyi oszt. vezető
Sütő Mária Márta képviselő: Az idei évben is lesz adósságkonszolidáció. Nincs olyan, hogy
akik részesülnek ebben, azokkal szemben a későbbiekben kötöttségek lesznek.
Ruck Márton polgármester: Nincs ilyen megkötés. Azoknak a településeknek, akik nem
vettek részt az adósságkonszolidációban, félretettek a részükre 10 milliárd forintot.
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4. napirendi pont
KÉSZ Nonprofit Kft. alapító okirat módosítása
Ruck Márton polgármester: Az alapító okirat módosítás azért került a testület elé ilyen
hirtelen, mert egy pályázatot szerettünk volna benyújtani. Volt egy lehetőség 5 000 fő alatti
települések és nem városok számára, hogy kisbuszra lehet pályázni. Mi mint önkormányzat
nem pályázhattunk volna, a KÉSZ Kft.-t akartuk pályáztatni, viszont ehhez egy községben
bejegyzett telephelyének kellett legyen és a községre irányuló tevékenysége legyen. Ez már
okafogyottá vált, mivel reggel 8 órakor megnyitották az intézkedést, és este 6 órakor már be is
zárták, mivel annyi pályázat érkezett ez idő alatt, ami lefedte a rendelkezésre álló keretet. Az
alapító okirat módosítását viszont meg kellene tennünk a jövőre nézve, bármikor szükség
lehet rá.
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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot fogadta el:
211/2013. (XI.26.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a határozat mellékletét képező
tartalommal – elfogadja a Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató
Nonprofit Kft. alapító okirat módosítását.
Felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosításának aláírására, az ügyvezetőt pedig
a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Ruck Márton polgármester
Horváth László ügyvezető
211/2013. (XI.26) Kt. határozat melléklete
Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Kft.
Alapító Okiratának 2013. november 26.-ai módosítása
Az alapító az alapító okirat módosítását határozta el az alábbiak szerint:
1)

Az alapító okirat kiegészül az 1.4. ponttal:
A társaság fióktelepei:
5665 Pusztaottlaka, Külterület 026/134 hrsz.
5663 Medgyesbodzás, Külterület 013/20 hrsz.
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2)

Az alapító okirat 3.1. pontja az alábbi lesz:
Főtevékenység: 9499 '08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

3)

Az alapító okirat 3.2. pontja kiegészül az alábbiakkal:
9101 '08 Könyvtári, levéltári tevékenység

4)

Az alapító okirat 3.3 pontja kiegészül az alábbiakkal:
70.22’08 üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7732 '08 Építőipari gép kölcsönzése
9002 '08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
6201 '08 Számítógépes programozás
7410 '08 Divat-, formatervezés
6110 '08 Vezetékes távközlés
1812 '08 Nyomás (kivéve: napilap)
1813 '08 Nyomdai előkészítő tevékenység

5)

Az alapító okirat egyebekben nem változik.

Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester az ülést 19:55
órakor lezárta.

Kmf.

Ruck Márton
polgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

Simonka Jánosné
jegyzőkönyvvezető

