Határozatok tára 2014
1/2014. (I.13.) Kt. határozat

1. A képviselő-testület Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi
CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-aiban foglaltakra
figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi költségvetési törvényben írt feltételekkel az
adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni.
A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat 2013. december 5-én nem rendelkezett
olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez
kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgált.
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy átvállalással érintett
ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel miatt bevétel
megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét, legfeljebb az érintett
adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel beérkezését követő 3 munkanapon
belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési számlára.
3. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot
terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról.
4. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert,
hogy:
a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti nyilatkozatokat és
intézkedéseket;
b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi költségvetési törvény
67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa;
c) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti megállapodásokat megkösse.
5. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos
intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet.

Felelős: Ruck Márton polgármester
Határidő: 2014. február 28.

2/2014. (II.04.) 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

3/2014. (II.04.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező
2014. évi munkatervét elfogadja.

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

Medgyesegyháza Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
2014. évi
MUNKATERVE

Medgyesegyháza, 2014. február 4.

Elfogadva: a 3/2014.(II 4.) Kt. határozattal

2014. március 25.
I.

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

II.

Beszámolók:

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
2. Nemzetiségi önkormányzatok beszámolója
Előadó: Nyáriné Szlávik Mária
Negra Dániel
3. A Szociális és Oktatási Bizottság 2013. december – 2014. február havi átruházott
hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolója
Előadó: Farkas Gyula elnök
4. Beszámoló a Gondozási Központ 2013. évi tevékenységéről.
Előadó: Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető
5. Civil szervezeteknek nyújtott támogatásokról szóló beszámolók elfogadása
Előadó: Ruck Márton polgármester
6. Beszámoló a polgármesteri keret felhasználásáról
Előadó: Ruck Márton polgármester
III.

Fő napirendek:

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásról szóló 6/2011. (III.2.) Ök.
rendelet módosítása
Előadó: Ruck Márton polgármester
2. Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda beiratkozási időpont és nyári nyitva tartás
meghatározása.

Előadó: Ruck Márton polgármester
3. Civil szervezetek támogatására benyújtott pályázatok elbírálása
Előadó: Ruck Márton polgármester
4. 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Ruck Márton polgármester
5. Önkormányzati bérlakás bérleti szerződése
Előadó: Ruck Márton polgármester
6. Alapító okiratok módosítása
Előadó: Ruck Márton polgármester
2014. április 29.
I.

Tájékoztatók
1. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről
Előadó: Ruck Márton polgármester
2. Tájékoztató Medgyesegyháza közrendjéről, közbiztonságáról
Előadó: Almási Levente r. alezr.
3. Tájékoztató a Bűnmegelőzési
tevékenységéről
Előadó: Pintér Attila elnök

és

Vagyonvédelmi

4. Tájékoztató a kintlévőségekről
Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
5. Tájékoztató az óvodai beiratkozásról
Előadó: Ruck Márton polgármester

II.

Beszámolók:

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

III.

Fő napirendek:

1. Zárszámadási rendelet elfogadása
Előadó: Ruck Márton polgármester
2. Közbeszerzési statisztika

Egyesület

2013.

évi

Előadó: Ruck Márton polgármester
3. Háziorvosi feladatok ellátására kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Ruck Márton polgármester

2014. május 27. Kihelyezett testületi ülés Bánkúton
Közmeghallgatás
I.

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

II.

Beszámolók:

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
2. A Szociális és Oktatási Bizottság 2014. március-április havi átruházott hatáskörben
hozott döntések
Előadó: Farkas Gyula elnök
3. Gyermekvédelmi beszámoló
Előadó: Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető
III.

Fő napirendek:

1. Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft működésével kapcsolatos döntések
meghozatala.
Előadó: Nadabán János ügyvezető
2. Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos döntések
meghozatala.
Előadó: Horváth László ügyvezető
13. június 24.
I.

Tájékoztatók

1. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről
Előadó: Ruck Márton polgármester
2. Tájékoztató a falugazdász tevékenységéről.
Előadó: Ádám Tamás falugazdász

II.

Beszámolók:

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
2. Dél Békési Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás működéséről
Előadó: Ruck Márton polgármester
3. Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda beszámolója
Előadó: Varga Jánosné intézményvezető

III.

Fő napirendek:

1. Békés-Manifest Nonprofit Kft. -vel hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
megkötése.
Előadó: Ruck Márton polgármester
2014. augusztus 26.
I.

Tájékoztatók
1. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről
Előadó: Ruck Márton polgármester
2. Tájékoztató az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: Ruck Márton polgármester

II.

Beszámolók:

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
2. A Szociális és Oktatási Bizottság 2014. május – június - július havi átruházott
hatáskörben hozott döntések
Előadó: Farkas Gyula elnök
3. Beszámoló a Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.-2014. I. félévi
tevékenységéről
Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
III.

Fő napirendek:

4. Költségvetési előirányzatok módosítása
Előadó: Ruck Márton polgármester

5. Kitüntetések adományozása
Előadó: Ruck Márton polgármester
2014. szeptember 30.
I.

Tájékoztatók
1. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről
Előadó: Ruck Márton polgármester
2. Tájékoztató a 2014. év beruházásairól
Előadó: Ruck Márton polgármester

II.
1.

III.

Beszámolók:
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
Fő napirendek:

1. Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda vezetői munkatervének elfogadása
Előadó: Ruck Márton polgármester
2. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat
Előadó: Ruck Márton polgármester

2014. október
Alakuló ülés
2014. október 28.
I.

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

II.

Beszámolók:

1. 2014. évi ¾ éves költségvetési beszámoló
Előadó: polgármester

Fő napirendek:

I.

1. 2014. évi költségvetési koncepció
Előadó: polgármester
2014. november 11.
I.

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

2. Elsősegély nyújtó hely működéséről
Előadó: polgármester

II.

Beszámolók:

1.

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

2.

A Szociális és Oktatási Bizottság 2014. augusztus- október havi átruházott
hatáskörben hozott döntések
Előadó: bizottsági elnök

III.

Fő napirendek:

1. Díjtétel rendeletek módosítása
Előadó: polgármester
2. 2015. évi belső ellenőrzési ütemterv
Előadó: polgármester
3. A Medgyesegyházi Kész Kft. 2015. évi üzleti terv koncepciója
Előadó: polgármester
4. A Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terv koncepciója
Előadó: polgármester
5. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat elbírálása
Előadó: polgármester

6. Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
részvétel
Előadó: polgármester

2014. november 25.
Közmeghallgatás
2014. december 16.
I.

Tájékoztatók
1. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről
Előadó: polgármester
2. Tájékoztató a kintlévőségekről
Előadó: Krucsai Mariann pénzügyi vezető

II.

Beszámolók:

1.

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

2.

Szociális és Oktatási Bizottság 2014. október - november havi átruházott
hatáskörben hozott döntések
Előadó: elnök

III.

Fő napirendek:

1. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadása
Előadó: polgármester

2015. január 27.
I.
1.

II.
1.

III.

Tájékoztatók
A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről
Előadó: polgármester
Beszámolók:
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
Fő napirendek:

1. A Képviselő-testület 2015. évi munkaterve
Előadó: polgármester

Medgyesegyháza, 2014. február 4.

Ruck Márton
polgármester

4/2014. (II.04.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező 0147/35.
hrsz.-ú 1817 m2 területű kivett saját használatú földút megnevezésű ingatlanát értékesíti
„HALADÁS PLUS” Mezőgazdasági Szolgáltató Kft. (5666 Medgyesegyháza Dózsa u. 26.)
részére 180 000 Ft vételárért.
A vevőt terheli a jogügylet ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges eljárás költsége.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére és a szükséges
intézkedések megtételére a jogügylet lebonyolítása érdekében.

Határidő: értelem szerint
Felelős:
Ruck Márton polgármester
Dr. Horváthné dr. Barta Edit
5/2014. (II.04.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozatlan időre bérbe kívánja
venni Medgyesegyháza és Bánkút ÁFÉSZ tulajdonában lévő 3750 m2 területű 1182/2. hrsz.-ú
Szondy u. 1. szám alatti ingatlant, egyben forrást biztosít a 2014. évi költségvetésében az idei
bérleti díj fedezetére 825.500,- Ft erejéig.
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére és a szükséges intézkedések
megtételére a jogügylet lebonyolítása érdekében.

Határidő: értelem szerint
Felelős:
Ruck Márton polgármester

6/2014. (II.04.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a medgyesegyházi civil
szervezetek, egyházak 2014. 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

1. sz. melléklet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
medgyesegyházi civil szervezetek, számára
1. Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet
medgyesegyházi civil szervezetek számára.
1.1. Támogatható civil szervezet e pályázat tekintetében:
Medgyesegyháza Város közigazgatási területén működő,
· a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény alapján
Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezetek – kivéve a kölcsönös biztosító
egyesületet és a szakszervezetet,
· valamint a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak,
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 2011. évi CCVI. törvény alapján
bejegyzett egyházak.
1.2. Csak olyan szervezetek támogathatók, melyek a helyi közösség érdekeit és céljait
szolgálják, a medgyesegyházi személyek széles körét érintik.
2. A támogatásra rendelkezésre álló 2014. évi keretösszeg: 4.000.000 Ft, amely pénzbeli
működési támogatás
2.1. Pénzbeli működési támogatás (vissza nem térítendő)
Pénzbeli működési támogatásra pályázhatnak azok a civil szervezetek, melyek igazoltan
legalább 1 éve működnek.
A pénzbeli működési támogatás kizárólag a pályázó szervezet fenntartásához kapcsolódó
dologi kiadások fedezésére használható fel.
Támogatási időszak:
A támogatás a pályázat benyújtásának időpontja és 2014. december 31. közé eső időszakban
felmerült dologi költségekhez nyújtható.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák
számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell
történnie.
A döntéshozó a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
3. A pályázat kizárólag az önkormányzat honlapjáról (www.medgyesegyhaza.hu) letölthető
- pályázati adatlapon,
- regisztrációs nyilatkozattal,
- egyéb nyilatkozatokkal illetve dokumentumok csatolásával nyújtható be.

4. A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. március 17. 16.00 óra
5. A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat), zárt borítékban a következő címre kell
küldeni:
Medgyesegyháza Közös Önkormányzati Hivatal 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.
A borítékon fel kell tüntetni a „Civil pályázat” szöveget.
6. A pályázatokat elbírálja: Medgyesegyháza Városi Önkormányzata Képviselő-testülete
7. Az elbírálás ideje: 2013. márciusi testületi ülés
8. A nyertes pályázókkal elszámolási kötelezettséget is tartalmazó támogatási szerződést köt
az önkormányzat. E kötelezettségnek a megvalósított projektről, felhasználásról szóló
pénzügyi és szakmai beszámolóval, valamint bizonylatok csatolásával kell eleget tenni. A
szöveges
beszámolót
elektronikus
formában
is
meg
kell
küldeni
a
medgyes@medgyesegyhaza.hu e-mail címre.
Amennyiben
- a támogatási összeg nem a szerződésben foglalt célra kerül felhasználásra, vagy
- a beszámolást elmulasztják határidőre benyújtani, vagy
- a felhasználás nincs megfelelően, számlákkal igazolva,
úgy az a támogatási összeg azonnali visszafizetését vonja maga után, és újabb támogatási
pályázat tárgyévi valamint az azt követő évi benyújtására nincs lehetőség.
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban további felvilágosítás a Polgármesteri
Hivatalban kérhető. (Tel.: 68/440-000)
Medgyesegyháza, 2014. február 4.

Ruck Márton
polgármester

PÁLYÁZATI ADATLAP ÉS REGISZTRÁCIÓS NYILATKOZAT

Medgyesegyháza Városi Önkormányzata Képviselő-testületének
medgyesegyházi civil szervezetek részére 2014. évben kiírt pályázatához
I.
2014. ÉVI REGISZTRÁCIÓS NYILATKOZAT
A pályázó szervezet neve
A pályázó
-

neve
székhelye
levelezési címe
adószáma
statisztikai számjele
e-mail címe

-

működési szintje*

-

fő tevékenységi területe
hivatalos képviselőjének neve
hivatalos képviselőjének
telefonszáma
hivatalos képviselőjének email címe

-

jogállása*

nyilvántartásba vételi
időpontja
- nyilvántartásba vétel száma
- nyilvántartásba vevő
dokumentum száma
- nyilvántartásba vevő Bíróság
neve
- számlavezető pénzintézetének
neve
- számlaszáma
Minden szervezet esetében
- a kapcsolattartó neve
- a kapcsolattartó lakcíme
- a kapcsolattartó e-mail címe
- a kapcsolattartó telefonszáma
A pályázó szervezet tagjainak száma
* : választás X jellel

□ helyi □ térségi □ megyei □ regionális □
országos

□ nem közhasznú □ közhasznú □ kiemelten
közhasznú

Kelt:

P. h.
Aláírás/Cégszerű aláírás

NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
A Pályázó neve:
Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:
Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
(Knyt.)
– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján
– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint
intézkedtem:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.
Kelt:

P. h.
Aláírás/Cégszerű aláírás

Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az előző nyilatkozaton érintettséget jelöltek be!
KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről

A Pályázó neve:
Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:
Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:
___________________________________________________________________________
Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként
megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert

a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó
szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében
nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes
személy pályázó esetén!).
Indoklás:
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve,
székhelye beírandó):
……………………...……………………...……….…………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………
.…

b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó
esetén!)
Indoklás:
Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett
tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester,
alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő,
helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv a Knyt. 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális
fejlesztési tanács tagja

c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag
természetes személy pályázó esetén!)
Indoklás:
- Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy
döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében
nem minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.
- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.
(A kívánt rész aláhúzandó!)
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-,
mostoha- és nevelőszülő, testvér

d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c)
pontban megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó
esetén!).
Indoklás:
Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló
jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):
……………………………………………………………………………...…………………...
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-,
mostoha- és nevelőszülő, testvér

e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet,
egyház, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert
o vezető tisztségviselője
o az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,
o vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja
a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést
hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt
közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója

Indokolás:
Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):
……………………………………………………………………………….………………….
A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet
neve, székhelye beírandó):
.………………………………………………………………………………………………….
Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett
tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester,
alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő,
helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv a 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési
tanács tagja
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-,
mostoha- és nevelőszülő, testvér
Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az
érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben
megfelelnek.
Kelt:
P. h.
Aláírás/Cégszerű aláírás
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
(Knyt.)
„6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet,
illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c)
pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének
tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy
képviseleti szervének tagja,
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi
személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy
tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési,
európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.”
„8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet,
amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő
szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy
képviseleti szervének tagja, köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő
közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.”

NYILATKOZAT

Alulírott……………………………….…………(név)…..………………..………..(tisztség)
a………………………………….(szervezet neve) képviseletében nyilatkozom arról, hogy
szervezetünknek nincs lejárt közüzemi-, helyi adó-, vagy egyéb köztartozása, és nem állunk
csőd-, vég-, vagy felszámolási eljárás alatt.
Tudomásul veszem, hogy a támogatás nem folyósítható, amíg adó-, járulék-, illeték- vagy
vámtartozásom áll fenn.
Kelt:
Aláírás/Cégszerű aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott…………………….……………………(név)…..………………..………..(tisztség)
a………………………………….(szervezet neve) képviseletében nyilatkozom arról, hogy
hozzájárulok a pályázatban foglaltak valóságtartalmának ellenőrzéséhez és adatainak
nyilvántartásához.
Kelt:
Aláírás/Cégszerű aláírás

NYILATKOZAT
általános forgalmi adó levonási jogosultságról

Alulírott ………………………………………………………………………………. (név),
mint a ……………..…………………..…………………………………….(szervezet neve)
……………………………………………..(szervezet címe) ………………………………
……………(tisztség) büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem,
forgalmi adó levonására
a) jogosult vagyok*.
b) nem vagyok jogosult*.
*Kérjük a megfelelőt aláhúzni!

hogy általános

Kelt:
Aláírás/Cégszerű aláírás
II.
PÁLYÁZATI ADATLAP

A SZERVEZET CÉLJAI:

A SZERVEZET EDDIGI TEVÉKENYSÉGÉNEK RÖVID ISMERTETÉSE:
(különösen a helyi közösségek, a medgyesegyházi lakosság érdekeinek, céljainak szolgálata
tekintetében)

PÉNZBELI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS – DOLOGI kiadásokra
A szervezet 2013. évi, működési kiadáson belül teljesült dologi kiadásainak összege:
…………………….Ft

A 2014. évre tervezett dologi kiadások összege: …………………..Ft
a) 2014. március 17-ig felmerült dologi kiadások összege:
……………..Ft
b) 2014. március 17. és december 31. között szükséges összeg: …………….Ft
Ebből
a) rendelkezésre álló összeg:
……………..Ft
b) az önkormányzattól igényelt támogatás összege:
……………..Ft
c) egyéb forrás:
……………..Ft
Az önkormányzattól igényelt támogatás felhasználásának részletes ismertetése
költség megnevezése:

igényelt összeg:

1. Bérleti díjak (ingatlan, gép)
…………….Ft
2. Jármű üzemeltetés költségei (üzemanyag; javítás)
…………….Ft
3. Egyéb üzemeltetési költségek: (közüzemi díjak: víz, gáz, villamosenergia;
víz-csatornadíj; szemétszállítás; takarítás; postaköltség, stb.)
...………….Ft
3. Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei (karbantartás, stb.) ...………….Ft
4. Adminisztráció költségei (irodaszer; nyomtatvány;
sokszorosítási anyag)
…………….Ft
5. Könyv- és folyóirat beszerzés
…………….Ft
6. Kommunikációs költségek (telefon, fax, internet, tv)
…………….Ft
7. Banki, biztosítási költségek
…………….Ft
8. Utazás-, kiküldetés költségei
…………….Ft
9. Szállítás költségei
…………….Ft
10. Munka-, és védőruha, védőfelszerelés költségei
…………….Ft
11. Reprezentáció költségei
…………….Ft
12. Reklám, propaganda költségei
…………….Ft
13. Kis értékű (100 E Ft alatti) tárgyi eszköz beszerzés
…………….Ft
14. Egyéb költségek
…………….Ft
15. Összesen:
…………….Ft

Kelt: Medgyesegyháza, …………………..

P. h.
…………………………..
a pályázó képviselőjének
aláírása

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)
amely létrejött egyrészről Medgyesegyháza Város Önkormányzata (5666
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1., adószáma: ……………….., törzsszáma: ……….., ,
statisztikai számjele:) képviseli Ruck Márton
polgármester mint támogató továbbiakban Támogató másrészről
a
………………………………..
(5666
Medgyesegyháza,
…………………., adószáma: ………………………….., nyilvántartásba vételi okirat
száma:…………………………….) képviseli …………….., mint támogatott továbbiakban Támogatott - között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1./ Támogató támogatást nyújt a Támogatott működésének elősegítéséhez,
alapszabályban meghatározott céljai, feladatai megvalósításához.
2./ A támogatás célja elsősorban …………………………………………, továbbá a
Támogatott működési, üzemeltetési, fenntartási költségeinek részbeni fedezése.
3./
A
támogatás
mértéke:
összesen
…………..,Ft.,
azaz
…………………………………… forint.
3./ Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás a levonható általános forgalmi
adóra nem terjed ki.*(a pályázati adatlapban tett ÁFA-nyilatkozat figyelembevételével,
opcionális)
4./ Támogató a támogatási összeget jelen szerződés aláírásától számított 15 napon
belül utalja át Támogatott ……………………………………………. számú számlájára /
fizeti ki pénztári kifizetés formájában a Támogatott képviselője részére.*
5./ Támogatott vállalja, - a 3./ pontban foglaltak figyelembe vételével - hogy az összeg
felhasználásáról legkésőbb 2015. január 15. napjáig szöveges, aláírt szakmai
beszámolót nyújt be Medgyesegyháza Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez,
melyhez mellékeli a felhasználás bizonylatait. A szöveges beszámolót Támogatott
elektronikus formában is továbbítja az Önkormányzati Hivatal felé a
medgyes@medgyesegyhaza.hu e-mail címre. Az elszámolás bizonylatai a mindenkori
adó- és pénzügyi jogszabályok által előírt követelményeknek meg kell, hogy
feleljenek.
6./ Támogatott vállalja, hogy a támogatás összegét a támogatási cél megvalósítása
érdekében használja fel.
7./ Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatási összeget nem
rendeltetésszerűen használja fel, illetve a pénzösszeg felhasználását nem tudja
számlákkal megfelelően határidőre igazolni, azonnali visszafizetési kötelezettség
terheli.
8./ Támogatott tudomásul veszi, hogy amíg a támogatás összegével megfelelően nem
számol el, újabb támogatási igényt nem nyújthat be Támogatóhoz.
9./ Felek rögzítik, hogy Támogatott a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti nyilatkozatokat a
támogatási igény benyújtásával egyidejűleg megtette.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
rendelkezései az irányadók. Szerződő Felek jelen szerződést, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után saját kezűleg és jóváhagyólag
aláírják.
Medgyesegyháza, 2014. …………………………..
___________________________________
__________________________________
_______
_______
Medgyesegyháza Város Önkormányzata
Támogatott szervezet megnevezése
Dr. Horváthné dr. Barta
Ruck Márton
Edit
Képviselő
polgármester
jegyző
7/2014. (II.04.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kertészek Földje Akciócsoport
Egyesület naptári éven belüli, likvid beruházási hitelfelvételéhez, a mezőkovácsházi
rendőrkapitányságon térfigyelő kamerarendszer kiépítése érdekében készfizető kezességet
vállal a 1.950.000,- Ft tőke és járulékai visszafizetésére.
Felhatalmazza a polgármestert a készfizető kezességhez szükséges okiratok aláírására.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Ruck Márton polgármester
8/2014. (II.04.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Sportegyesület
naptári éven belüli megelőlegező hitelfelvételéhez eszközbeszerzés érdekében készfizető
kezességet vállal 4.735.944.- Ft tőke és járulékai visszafizetésére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Ruck Márton polgármester
Krucsai Mariann pénzügyi vezető
9/2014. (II.04.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Evangélikus
Egyházközség naptári éven belüli megelőlegező hitelfelvételéhez játszótéri eszközbeszerzés
érdekében készfizető kezességet vállal 4.991.747.- Ft tőke és járulékai visszafizetésére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Ruck Márton polgármester
Krucsai Mariann pénzügyi vezető
10/2014. (II.04.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza és Bánkút
Mozgáskorlátozottak Egyesülete naptári éven belüli megelőlegező hitelfelvételéhez fedett
pavilon kialakítása érdekében készfizető kezességet vállal 4.999.994.- Ft tőke és járulékai
visszafizetésére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Ruck Márton polgármester
Krucsai Mariann pénzügyi vezető

11/2014. (II.04.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Boldog Otthon Alapítvány
naptári éven belüli megelőlegező hitelfelvételéhez játszóházi és sport eszközök beszerzése
érdekében készfizető kezességet vállal 2.642.662.- Ft tőke és járulékai visszafizetésére.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Ruck Márton polgármester
Krucsai Mariann pénzügyi vezető
12/2014. (II.04.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KÉSZ-en állunk
Medgyesegyháza! Alapítvány naptári éven belüli megelőlegező hitelfelvételéhez a
Művelődési Ház aulájának és büféjének felújítása érdekében készfizető kezességet vállal
4.981.092- Ft tőke és járulékai visszafizetésére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Ruck Márton polgármester
Krucsai Mariann pénzügyi vezető
13/2014. (II.04.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester a a 2013. évi
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása pályázat keretében a szolgáltató által
kimutatott 15.346.095,-Ft összegre vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló beszámolóját
tudomásul veszi, a pályázat benyújtásával egyetért.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Ruck Márton polgármester,
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző.
Határidő: azonnal
14/2014. (II.04.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza Városi
Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét a mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ruck Márton polgármester

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

15/2014. (II.04.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján Medgyesegyháza város
szavazatszámláló bizottságainak tagjává
Berényi Mihályné
Duna András
Fehér György
Fülöp Erzsébet
Gácsér Béláné
Gazos Józsefné
Ifj. Siflis János
Kocziszki Mihály
Mészárosné Hrubák Mária
Németh István
Németh Jánosné
Piják Andrásné
Pongráczné Hegedűs Adrienn
Pós Mihályné
Számel András
Uhrin András
Zám János

Medgyesegyháza, Jókai u. 12.
Medgyesegyháza, Baross u. 39.
Medgyesegyháza, Dózsa u. 58.
Medgyesegyháza Gárdonyi u. 1.
Medgyesegyháza, Damjanich u. 65/A.
Medgyesegyháza, Petőfi u. 15.
Medgyesegyháza Baross u. 85.
Medgyesegyháza, Tanya 5/b
Medgyesegyháza, Baross u. 16.
Medgyesegyháza, Sport u. 14.
Medgyesegyháza, Szabadság u. 35.
Medgyesegyháza, Zsilinszky u. 2/A.
Medgyesegyháza Dózsa u. 33.
Medgyesegyháza, Bercsényi u. 1.
Medgyesegyháza, Tanya 38/A.
Medgyesegyháza, Jókai u. 14.
Medgyesegyháza, Jókai u. 25.

szám alatti lakosokat, valamint a szavazatszámláló bizottságok póttagjává
Hegedűs Mariann
Likerné Buzás Edit
Rálikné Gutta Györgyi
Szabó Rozália
Toldi Krisztina
Varga Anita

Medgyesegyháza Kiss Ernő u. 17.
Medgyesegyháza Dózsa u. 53.
Medgyesegyháza, Tanya 135
Medgyesegyháza Szabadság u. 36.
Medgyesegyháza Moravszki u. 1/a.
Medgyesegyháza, Kiss E. u. 13.

szám alatti lakosokat választja meg.
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen
Felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
16/2014. (II.04.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét
képező tartalommal pályázatot ír ki a II. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi
feladatinak ellátására. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat közzétételére.

Határidő:

2014. március 10.

Felelős:

Ruck Márton polgármester

1. sz. melléklet

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot hirdet
Medgyesegyháza Város területi ellátási kötelezettséggel működtetendő II. számú felnőtt
háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására

Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet
- cselekvőképesség
- háziorvostan szakorvosi szakképesítés
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény
végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23) Korm. rendeletben, valamint a 4/2000. (II.25)
EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
- a praxisengedély jogszabályban előírt feltételei meglétének az illetékes járási
népegészségügyi szakizgatási szerv általi igazolása,
- háziorvosi ellátás vállalkozói formában történő üzemeltetése
- MOK tagság
Pályázathoz csatolandó dokumentumok:
-

iskolai végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolata
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az arról szóló postai feladóvevény
másolata
Fényképes szakmai önéletrajz
Szakmai gyakorlatot igazoló iratok hiteles másolatai
Vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok hiteles másolata
MOK tagság igazolása
Hatóság által kiállított igazolás arra vonatkozóan, hogy a praxisengedély
megszerzésének feltételei fennállnak
A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyes adatainak a
pályázati eljárás során szükséges kezeléséhez
A pályázó nyilatkozatát arról, hogy pályázata elbírálását zárt ülésen kéri, vagy
hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz

A feladatellátás finanszírozása:
A feladatot ellátó háziorvos és az OEP között megkötendő finanszírozási szerződés alapján a
finanszírozó által utalt finanszírozási összeg.
A Pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot postai úton Medgyesegyháza Városi Önkormányzathoz Ruck Márton
polgármester nevére (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.) kell benyújtani.

A Pályázat benyújtásának határideje:
2014. április 15.
A Pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat benyújtási határidejét követő soron következő Képviselő-testületi ülés.
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja a jogot a pályázat
eredménytelenné nyilvánítására.
Jogviszony időtartama:
A feladat-ellátási szerződés határozatlan időre szól.
Jogviszony kezdete:
A feladat ellátási szerződés megkötését követően a jogerős működési engedély alapján OEPpel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépésének napja.
Egyéb információk:
- Az önkormányzat a feladat ellátásához a rendelő helyiséget, valamint annak
felszerelését, berendezését térítésmentesen biztosítja és vállalja a rendelő rezsi
költségeit
- körzet lakosságszám: …… fő
A pályázattal kapcsolatban információt nyújt:
Ruck Márton polgármester
Tel.: 68/440-000/ 119. mellék
17/2014. (II.04.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Gondozási Központ által üzemeltetett diagnosztikai laboratóriumot 2014. március 1. napjától
kezdően mintaátvételi hellyé alakítja. A mintaátvételi hely működtetését a Medgyesegyháza
Városi Önkormányzat Gondozási Központ keretein belül kívánja biztosítani. Megbízza az
intézmény vezetőjét a szükséges engedélyek beszerzésére, szerződések megkötésére.
Felelős:

Ruck Márton-polgármester

Határidő:

Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető
azonnal
18/2014. (II.04.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tótkomlós és térsége Állatihulladékkezelési Önkormányzati Tulajdonközösség (továbbiakban: tulajdonközösség)
Közgyűlésének 1/2014. (I. 10.) sz. határozatában foglaltakat elfogadja, tudomásul veszi, hogy
a tulajdonközösség a Tótkomlós és térsége Állati hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
keretében megvalósult állati hulladékkezelési rendszert 2014. február 01-től nem működteti.
A tulajdonközösségben fellelhető, osztatlan közös tulajdont képező ingó és ingatlan
vagyonból az önkormányzatot megillető tulajdoni hányadot a Képviselő-testület elsősorban
bérlet útján kívánja hasznosítani.
Felelős: Ruck Márton polgármester
Határidő: azonnal
19/2014. (II.04.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Tótkomlós
és térsége Állati-hulladékkezelési Önkormányzati Tulajdonközösség (továbbiakban:
tulajdonközösség) Közgyűlésének 1/2014. (I. 10.) sz. határozatában foglaltak alapján a
Tótkomlós és térsége Állati hulladékkezelési Önkormányzati Társulás keretében megvalósult
állati hulladékkezelési rendszer részét képező ingó és ingatlan vagyon használatára
vonatkozóan Tótkomlós Város Önkormányzata forgalmi értékbecslést szerezzen be.
Felelős: Ruck Márton polgármester
Határidő: azonnal
20/2014. (II.04.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Tótkomlós és
térsége
Állati-hulladékkezelési
Önkormányzati
Tulajdonközösség
(továbbiakban:
tulajdonközösség) Közgyűlésének 1/2014. (I. 10.) sz. határozatában foglaltak alapján a
Tótkomlós és térsége Állati hulladékkezelési Önkormányzati Társulás keretében megvalósult
állati hulladékkezelési rendszer és a közös tulajdont képező ingóságok hasznosítására
Tótkomlós Város Önkormányzata bérleti díj meghatározása nélkül pályázati felhívást állítson
össze, és tegyen közzé azzal, hogy eredménytelen pályázati eljárás esetén a szükséges újabb
pályázati felhívás közzétételéről is gondoskodjon. A pályázatok benyújtására minden esetben
45 napot kell biztosítani.
Felelős: Ruck Márton polgármester
Határidő: azonnal

21/2014. (II.04.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Tótkomlós
és térsége Állati hulladékkezelési Önkormányzati Társulás keretében megvalósult állati
hulladékkezelési rendszert 2014. február 1-től annak bérbeadásáig Tótkomlós Város
Önkormányzata bérleti díj fizetési kötelezettség nélkül a telep fenntartási költségeinek (éves
költség 540.000,- Ft) átvállalása mellett használja.
Felelős: Ruck Márton polgármester
Határidő: értelem szerint

22/2014. (II.04.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Medgyesegyháza településen önkormányzati és lakossági körben keletkező állati hulladék
elszállítására és ártalmatlanítására Gáspár Tamás (5830 Battonya, Ady Endre u. 133/2.) szám
alatti vállalkozóval köt szolgáltatási szerződést 2014. február 5-től 2014. december 31-ig
terjedő határozott időre.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Felelős: Ruck Márton polgármester
Határidő: azonnal
27/2014. (II.12.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes önkormányzati
feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló
4/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján támogatási igényt nyújt be a rendelet 3. alcíme szerinti,
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a
továbbiakban: Kvt.) 3. melléklet 10. pont b) pont bb) alpontja (sportfejlesztési támogatás)
meghatározott fejlesztési célra, a medgyesegyházi 114 helyrajzi számú ingatlanon új
sportlétesítmény, műfüves pálya létrehozása céljából.
Az önkormányzat által tervezett beruházás összköltsége 22.083.685,-Ft, az igényelt támogatás
a beruházási költség 90%-a, 19.875.316,-Ft.
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházás megvalósításához
szükséges önrész összegét (amely a beruházás 10%-a), 2.208.369,-Ft összeget a támogatás
elnyerése esetén az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tartalékkeretéből biztosítja.
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a támogatási
összeg 5%-nak megfelelő összeg erejéig a beruházás során határozott idejű közfoglalkoztatási
jogviszony keretében közfoglalkoztatottakat alkalmaz.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtására, és a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Ruck Márton polgármester
Határidő: 2014. február 13.
28/2014. (II.12.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a sporttörvény, valamint a város
sportkoncepciója alapján a sporttal kapcsolatos 2014. évi feladatait az alábbiakban határozza
meg:
a.) gondoskodik a helyi sportfejlesztési koncepció megvalósításáról,
b.) az a.) pontban foglalt célkitűzésekkel összhangban együttműködik a helyi
sportszervezetekkel,
c.) fenntartja és a saját tulajdonú gazdasági társasága (Medgyesegyházai KÉSZ
Kft) által működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, és ehhez
működési támogatást biztosít,
d.) a tulajdonában álló Medgyesegyháza 212 helyrajzi számú sporttelepet a hozzá
tartozó öltöző épülettel a Medgyesegyházi Sportegyesület részére továbbra is
térítésmentesen használatba adja úgy, hogy a használó a közüzemi díjakat és
rezsiköltségeket az önkormányzat számára megtéríti,
e.) megteremti az iskolai testnevelési és sporttevékenység gyakorlásának
feltételeit azzal, hogy az intézmény részére az uszoda és sportcsarnok
ingyenes használatát biztosítja
f.) a közoktatásról szóló törvényben meghatározottak szerint biztosítja az iskolai
sportkörök működéséhez szükséges feltételeket az uszoda és sportcsarnok
ingyenes használatának biztosításával,
g.) segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e
körbe tartozó sportrendezvények lebonyolítását,
h.) segítséget nyújt adottságainak megfelelően a nemzetközi sportkapcsolatok
szervezésében és lebonyolításában,
i.) felhatalmazza a polgármestert, hogy a polgármesteri keretben a civil
szervezetek támogatására elkülönített pénzeszközből a Medgyesegyháza
Sportegyesület részére anyagi támogatást biztoson,
j.) pályázati lehetőségek esetén a helyi sportinfrastruktúra bővítésé céljából
pályázatot nyújt be, amelynek önerejét biztosítja,
k.) a tulajdonát képező Medgyesegyháza belterület 114 helyrajzi számú, a
természetben a Medgyesegyháza, Hősök u. 4. szám alatt található ingatlant
használatba adja a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda részére az óvodai
sportfoglalkozásokra szükséges megfelelő nagyságú udvarterület biztosítása
érdekében.
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetésében
· a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. részére
a.) az uszoda működési költségeinek fedezésére 16.471.723,-Ft működési
támogatást,
b.) a Sportcsarnok működési költségeinek fedezésére 7.468.344,-Ft működési
támogatást biztosít.
· 4.000.000,-Ft forrást különített el helyi civil szervezetek támogatására, amely
forrásául szolgál a Medgyesegyházi Sportegyesület számára nyújtandó
támogatásnak is.
Felelős: Ruck Márton polgármester
Határidő: azonnal

29/2014. (II.12.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti szolgáltatás
és a családsegítés önkormányzati feladatellátását nem kívánja társulási szinten ellátni, azt
továbbra is az általa fenntartott Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ
keretein belül kívánja biztosítani.

Felelős:
Határidő:

Ruck Márton-polgármester
azonnal

30/2014. (II.28.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
Önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében az OTP Bank Nyrt. Dél-Alföldi
Régió Békéscsabai Igazgatóságától-mint számlavezető intézettől 19.800.000,- Ft összegű
folyószámla-hitelkeretet vesz igénybe.
A folyószámla-hitelkeret lejárata: 2014. szeptember 30.
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 pénzügyi vezető
31/2014. (II.28.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia
Operatív Programon belül meghirdetett a KEOP-2012-4.10.0/A, „KEOP Helyi hő, és
villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal”c. konstrukcióra. A
„Medgyesegyháza városban a Művelődési Ház villamosenergia-igényének kielégítése
megújuló energiaforrásokkal” című, KEOP-4.10.0-A-12-2013-0443 azonosító számú pályázat
összesen 16.799.415,- Ft összköltségű, az igényelt támogatás 14.279.503,- Ft és ehhez az
Önkormányzat 2.519.912,- Ft összegű saját forrást kíván biztosítani, a beruházás nettó
bekerülési költségének 15 %-os mértékében.
Medgyesegyháza Város Önkormányzata gazdasági, költségvetési helyzetére tekintettel úgy
határoz, hogy a beruházáshoz szükséges saját erő biztosítása pályázatot nyújt be vissza nem
térítendő EU Önerő Alap támogatására a teljes önerő összegének megigénylésére, annak
ütemezése szerint.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önerő-támogatáshoz szükséges
valamennyi nyilatkozat megtételére, valamint az önerő-pályázat lebonyolításához szükséges
valamennyi intézkedés megtételére.
Felelős: Ruck Márton polgármester
Határidő: értelemszerű

32/2014. (II.28.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia
Operatív Programon belül meghirdetett a KEOP-2012-4.10.0/A, „KEOP Helyi hő, és
villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal”c. konstrukcióra. A
„Medgyesegyháza városában az Iskola villamosenergia-igényének kielégítése megújuló
energiaforrásokkal” című, KEOP-4.10.0-A-12-2013-0116 azonosító számú pályázat összesen
16.096.297,- Ft összköltségű, az igényelt támogatás 13.681.852,- Ft és ehhez az
Önkormányzat 2.414.445,- Ft összegű saját forrást kíván biztosítani, a beruházás nettó
bekerülési költségének 15 %-os mértékében.
Medgyesegyháza Város Önkormányzata gazdasági, költségvetési helyzetére tekintettel úgy
határoz, hogy a beruházáshoz szükséges saját erő biztosítása pályázatot nyújt be vissza nem
térítendő EU Önerő Alap támogatására a teljes önerő összegének megigénylésére, annak
ütemezése szerint.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önerő-támogatáshoz szükséges
valamennyi nyilatkozat megtételére, valamint az önerő-pályázat lebonyolításához szükséges
valamennyi intézkedés megtételére.
Felelős: Ruck Márton polgármester
Határidő: értelemszerű
33/2014. (II.28.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia
Operatív Programon belül meghirdetett a KEOP-2012-4.10.0/A, „KEOP Helyi hő, és
villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal”c. konstrukcióra. A
„Medgyesegyháza városában az Uszoda villamosenergia-igényének kielégítése megújuló
energiaforrásokkal” című, KEOP-4.10.0-A-12-2013-0174 azonosító számú pályázat összesen
54.888.207,- Ft összköltségű, az igényelt támogatás 46.654.976,- Ft és ehhez az
Önkormányzat 8.233.231,- Ft összegű saját forrást kíván biztosítani, a beruházás nettó
bekerülési költségének 15 %-os mértékében.
Medgyesegyháza Város Önkormányzata gazdasági, költségvetési helyzetére tekintettel úgy
határoz, hogy a beruházáshoz szükséges saját erő biztosítása pályázatot nyújt be vissza nem
térítendő EU Önerő Alap támogatására a teljes önerő összegének megigénylésére, annak
ütemezése szerint.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önerő-támogatáshoz szükséges
valamennyi nyilatkozat megtételére, valamint az önerő-pályázat lebonyolításához szükséges
valamennyi intézkedés megtételére.
Felelős: Ruck Márton polgármester
Határidő: értelemszerű

34/2014. (II.28.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia
Operatív Programon belül meghirdetett a KEOP-20125.5.0/A, „Épületenergetikai fejlesztések
és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” c. konstrukcióra. A „Medgyesegyháza Város
intézményeinek energetikai fejlesztése” című, KEOP-5.5.0/A/12-2013-0158 azonosító számú
pályázat összesen 185.766.001,- Ft összköltségű, az igényelt támogatás 157.901.101,- Ft és
ehhez az Önkormányzat 27.864.900,- Ft összegű saját forrást kíván biztosítani, a beruházás
nettó bekerülési költségének 15 %-os mértékében.
Medgyesegyháza Város Önkormányzata gazdasági, költségvetési helyzetére tekintettel úgy
határoz, hogy a beruházáshoz szükséges saját erő biztosítása pályázatot nyújt be vissza nem
térítendő EU Önerő Alap támogatására a teljes önerő összegének megigénylésére, annak
ütemezése szerint.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önerő-támogatáshoz szükséges
valamennyi nyilatkozat megtételére, valamint az önerő-pályázat lebonyolításához szükséges
valamennyi intézkedés megtételére.

Felelős: Ruck Márton polgármester
Határidő: értelemszerű
35/2014. (III.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
36/2014. (III.25.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Román
Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Ruck Márton polgármester
Negrea Dániel elnök
37/2014. (III.25.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Szlovákok
Nemzetiségi Önkormányzatának 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Ruck Márton polgármester
Nyáriné Szlávik Mária elnök

38/2014. (III.25.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Oktatási Bizottság
2013. december – 2014. január-február hónapokban az átruházott hatáskörben hozott
döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Ruck Márton polgármester
Határidő: azonnal
39/2014. (III.25.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gondozási Központ 2013.
évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Ruck Márton polgármester
Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető

40/2014. (III.25.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Schéner Mihály Általános
Iskola 2013/2014-es tanév I. félévi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Ruck Márton polgármester
Vermes Rita intézményvezető
41/2014. (III.25.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek 2013 évi
támogatásának felhasználásáról szóló beszámolót a Medgyesegyháza és Bánkút
Mozgáskorlátozottak Egyesülete, a Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesülete, a
Medgyesegyházi Bűnmegelőző Vagyonvédelmi és Önvédelmi Egyesület, a Medgyesegyháza
Sportegyesület és a Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány vonatkozásában elfogadja.
Felelős: Ruck Márton polgármester
Határidő: azonnal
42/2014. (III.25.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi polgármesteri
keret felhasználásáról készített beszámolót elfogadja.
Felelős: Ruck Márton polgármester

Határidő: azonnal

43/2014. (III.25.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Varázserdő
Óvodába történő beiratkozás időpontját az alábbiak szerint határozza meg:
2014. május 5-6-7 (hétfő-szerda)
8.00 órától 17,00 óráig
Helye: Medgyesegyháza, Varázserdő Óvoda Hősök u. 2.
Felhatalmazza a polgármestert a közlemény, hirdetmény kibocsátására.
Határidő: azonnal
Felelős: Ruck Márton polgármester
Varga Jánosné intézményvezető

44/2014. (III.25.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Varázserdő
Óvodában a nyári szünet időpontját az alábbiak szerint határozza meg:
2014. augusztus 6.- 19.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Ruck Márton polgármester
Varga Jánosné intézményvezető

45/2014. (III.25.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete összeférhetetlenség és érintettség
fennállása miatt kizárja a Medgyesegyháza Sportegyesületet, A Románság Hagyományaiért és
Jövőjéért Egyesületet, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületét a 6/2014. (II.04.) Kt.
határozattal a medgyesegyházi civil szervezetek támogatására kiírt pályázati eljárásból.
Felelős: Ruck Márton polgármester
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
Határidő: azonnal

46/2014. (III.25.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetésében a civil
szervezetek támogatására elkülönített összegből
- a Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak
Egyesülete működését
- a Medgyesegyházi Bűnmegelőző Vagyonvédelmi és
Önvédelmi Egyesület működését
- Mozgáskorlátozottakkal Dél-alföldi Regionális
Egyesület működését
- a Boldog Otthon Alapítvány
működését
- a Medgyesegyházi Evangélikus Egyházközség
működését
- a KÉSZ-en állunk Medgyesegyháza! Alapítvány
működését
- az Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány
működését
támogatja.
-Medgyesegyházi „Nebulókért” Alapítvány

300 000,- Ft összeggel,
200 000,- Ft összeggel,
50 000,- Ft összeggel,
120 000,- Ft összeggel,
200 000,- Ft összeggel,
300 000,- Ft összeggel,
50 000,- Ft összeggel
920 000,- Ft összeggel

Felkéri a polgármestert az elszámolási kötelezettséget is tartalmazó támogatási szerződések
aláírására.
Felelős: Ruck Márton polgármester
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
Krucsai Mariann pénzügyi vezető
Határidő: azonnal

47/2014. (III.25.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi civil alapból fel nem
használt 1 860 000,- Ft összeget és a tartalékkeretből 1 940 000 ,- Ft összeget átcsoportosít
a polgármesteri keret előirányzatába.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy ezen összeget civil szervezetek –kivéve alapítványoktámogatására használja fel.
Megbízza a jegyzőt a szükséges költségvetési rendelet módosítás előkészítésére.
Felelős: Ruck Márton polgármester
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
Határidő: értelem szerint
48/2014. (III.25.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Városi
Önkormányzat Gondozási Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító okirat 3.) pontja hatályát veszti.
Alapító okirat 8.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 8. A költségvetési szerv vezetője gyakorolja a Gondozási Központ munkáltatói
jogkörét.„

Alapító okirat 12.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„12. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása.
072111
072112
072311
072420
074031
074032
102021
102030
104042
107051
107052
107053
107054
013350
013360

Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Fogorvosi alapellátás
Egyészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
Család és nővédelmi egyészségügyi gondozás
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
idősek, demens betegek nappali ellátása
Gyermekjóléti szolgáltatások
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Családsegítés
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb
szolgáltatások”

Alapító okirat 13.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„13. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
Alapító okirat 14.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 14. A költségvetési szerv alapításának időpontja 1998. január 1. „
Alapító okirat 15.) c. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„c) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejövő egyéb
foglalkoztatásra irányuló jogviszony.”
Az alapító okirat hatályossága:

A módosított alapító okirat 2014. április 1-én lép hatályba.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított, és a módosítással egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Ruck Márton polgármester
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
Mészárosné Hrubák Mária. intézményvezető

49/2014. (III.25.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Varázserdő
Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító okirat 13.) pontja hatályát veszti.
Alapító okirat 14.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 14. Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése:
851020 óvodai nevelés
Alapító okirat 16.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„16. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:
091110Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
- úszásoktatás,
- angol nyelv,
- néptánc
091140Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladati
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai
feladatai:
az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság
szakértői véleménye alapján:
- egyéb
pszichés
fejlődési
(súlyos
tanulási,
figyelemvagy
magatartásszabályozási) zavarral küzd,
- enyhe értelmi fogyatékos.”
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
013350Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb
szolgáltatások
104060A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
Alapító okirat 23.) c. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„c) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejövő egyéb
foglalkoztatásra irányuló jogviszony.”
Alapító okirat 24.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 24. Az alapító okirat hatályossága:
Jelen alapító okiratot módosító okirat 2014. április 1. napján lép hatályba.”
Az alapító okirat módosítást Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
49/2014. (III.25.) Kt. határozatával fogadta el.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított, és a módosítással egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Ruck Márton polgármester
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
Varga Jánosné intézményvezető

50/2014. (III.25.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Közös
Önkormányzati Hivatal alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
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 költségvetési szerveinek, valamint az önálló jogi személyiségű DélBékési Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, és a Dél-Békési Többcélú
Kistérségi Társulás adminisztratív, munkaszervezeti, valamint számviteli, könyvviteli,
gazdálkodási feladatait.”
Alapító okirat 12.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 12. Az Intézmény államháztartási szakágazati besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:
011130
011140
011220
013210
016010
016020
016030
044310
062010
109010
013330
013350
013360
016080
076010
061010

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Adó-, vám és jövedéki igazgatás
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
Országgyűlési,
önkormányzati
és
európai
parlamenti
képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
Állampolgársági ügyek
Építésügy igazgatása
Településfejlesztés igazgatása
Szociális szolgáltatások igazgatása
Pályázat- és támogatáskezelés- ellenőrzés
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb
szolgáltatás
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Egészségügy igazgatása
Lakáspolitika igazgatása

098010
082010

Oktatás igazgatása
Kultúra igazgatása”

Alapító okirat 16.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„16. 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 2013.
évi V. törvény az irányadó.”
Alapító okirat 17.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„17. Az alapító okirat hatályossága:
Az alapító okirat módosítás 2014. április 15. napján lép hatályba.
Záradék:
Az alapító okirat módosítást
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 50/2014. (III.25.) Kt.
határozatával
Pusztaottlaka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2014. (…..) Kt.
határozatával hagyta jóvá.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított, és a módosítással egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Ruck Márton polgármester
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

51/2014. (III.25.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Lanfarm Kft. által elkészített
Medgyesegyháza Local Agenda 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja című dokumentumot
a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.

Felelős: Ruck Márton polgármester
Határidő: azonnal

52/2014. (III.25.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete kamatmentes tagi kölcsönt nyújt a
Manifest Nonprofit Kft. részére 1.5oo.ooo.- Ft összegben, - a 2014. évi költségvetés tartalék
kerete terhére - melynek lejárata 2014. december 31.
A Békés-Manifest Kft. köteles a tagi kölcsönt 8 napon belül visszafizetni, amennyiben a
feladat ellátására központi forrásból támogatásban részesül, vagy a veszteség valamilyen más
forrásból megtérül.
Felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés aláírására és a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Ruck Márton polgármester
Határidő: azonnal
55/2014. (IV.29.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a II. számú felnőtt háziorvosi
körzet háziorvosi feladatainak ellátására kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatokat
érvényesnek nyilvánítja.
A II. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő működtetésére

Kodein-Med Egészségügyi Szolgáltató Kft.
(5700 Gyula, Nagváradi u. 30.)
pályázóval kíván szerződést kötni.
Felhatalmazza a polgármestert az engedélyezési eljárás megkezdéséhez szükséges
előszerződés a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, valamint a nyertes pályázatában
foglaltaknak megfelelő tartalommal történő megkötésére.
Felkéri a polgármestert, hogy az engedélyezést követően megkötendő végleges szerződést
jóváhagyásra terjessze a képviselő-testület elé.

Felelős:
Határidő:

Ruck Márton-polgármester
Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető
értelem szerint

56/2014. (IV.29.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 350 000 Ft-ot biztosít használt
személygépkocsi vásárlásra és járulékai költségének fedezésére a 2014. évi tartalék keret
terhére.

Felhatalmazza a polgármestert a gépjárműre vonatkozóan üzemeltetési szerződés megkötésére
a Medgyesegyházi Bűnmegelőző Vagyonvédelmi Polgárőr Egyesülettel.
Felelős Ruck Márton polgármester
Határidő: értelem szerint

57/2014. (IV.29.) 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

58/2014. (IV.29.) 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
58/2014. (IV.29.) Kt. határozat melléklete

Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Kft.
Alapító Okiratának 2014. április 29-i módosítása
Az alapító az alapító okirat módosítását határozta el az alábbiak szerint:
1. Az alapító okirat 1.4 pontjában a 5665 Pusztaottlaka, Külterület 026/134. hrsz. 5665
Pusztaottlaka, Külterület 026/145. hrsz.-ra változik.
2. Egyebekben az alapító okirat nem változik
Medgyesegyháza, 2014. április ...

Ruck Márton
Polgármester

59/2014. (IV.29.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyulai Közüzemi
Kft. 2013. évi beszámolóját és üzleti jelentését, melyben az eszközök és források egyező
végösszege 563.340 E Ft, a mérleg szerinti eredmény (nyereség) 73.228 E Ft.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság taggyűlésén a fentieket
képviselje.
Felelős: Ruck Márton polgármester,
Daróczi László, a Gyulai Közüzemi Kft. ügyvezetője,
Határidő: azonnal

60/2014. (IV.29.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társaság 2013.évi 73.228 E
Ft mérleg szerinti eredményéből 25.000 E Ft-ot javasol elvonni Gyula Város Önkormányzata
számára és a fennmaradó 48.228 E Ft-ot eredménytartalékba javasolja helyezni.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság taggyűlésén a fentieket
képviselje.

Felelős: Ruck Márton polgármester,
Daróczi László, a Gyulai Közüzemi Kft. ügyvezetője,
Határidő: azonnal

61/2014. (IV.29.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1.776.438 E Ft bevétellel,
1.774.258 E Ft költség-ráfordítás összeggel, 2.180 E Ft terv szerinti adózás előtti
eredménnyel elfogadja a Gyulai Közüzemi Kft. 2014. évi üzleti, és beruházási tervét azzal,
hogy engedélyezi az ügyvezető igazgató részére a bérköltség és a személyi jellegű kifizetések
közötti átjárhatóságot.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság taggyűlésén a fentieket
képviselje.
Felelős: Ruck Márton polgármester,
Daróczi László, a Gyulai Közüzemi Kft. ügyvezetője,
Határidő: azonnal.

62/2014. (IV.29.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, a
Gyulai Közüzemi Kft.-vel a víziközmű-vagyonra vonatkozó bérleti üzemeltetési szerződés
megkötésére.
Felhatalmazza továbbá arra, hogy amennyiben a Gyulai Közüzemi Kft. taggyűlésén a
szerződés lényegét nem érintő pontosítás, vagy módosítási javaslat alapján a szerződés
szövege módosításra kerül, abban az esetben is képviselhesse teljes jogkörrel
Medgyesegyháza Önkormányzatát és a szerződést aláírja.
Módosítás esetén a polgármester a szöveg változásáról a következő testületi ülésen
beszámolni köteles.
Határidő:értelem szerint
Felelős: Ruck Márton polgármester

63/2014. (IV.29.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete kamatmentes tagi kölcsönt nyújt a
Békés-Manifest Nonprofit Kft. részére 54o.ooo.- Ft összegben, - a 2014. évi költségvetés
tartalék kerete terhére - melynek lejárata 2014. december 31.
A Békés-Manifest Kft. köteles a tagi kölcsönt 8 napon belül visszafizetni, amennyiben a feladat
ellátására központi forrásból támogatásban részesül, vagy a veszteség valamilyen más forrásból
megtérül.
Felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés aláírására és a szükséges intézkedések
megtételére.

Felelős: Ruck Márton polgármester
Határidő: azonnal
64/2014. (IV.29.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Békés-Manifest
Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal 2011. december 5-én megkötött
és 2015. december 31-ig szóló települési szilárd hulladék települési szilárd hulladék
begyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés közös
megegyezéssel történő felbontását 2014. június 30. napjával.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: Ruck Márton polgármester
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

Határidő: 2014. június 30.

65/2014. (IV.29.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a határozat mellékletét képező tartalommal hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződést kössön a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társasággal 2014. július 1-től 2015. december 31-ig tartó határozott időre.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, jognyilatkozatok megtételére és a
szerződés aláírására.
Felelős: Ruck Márton polgármester
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
Határidő: 2014. június 30.

66/2014. (IV.29.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 2014. évi 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 2014. május 7.

67/2014. (IV.29.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a Kertészek
Földje Akciócsoport Egyesület nemzetközi együttműködési projektjéhez.
A projekt megvalósítása érdekében az Egyesület éven belüli, likvid beruházási
hitelfelvételéhez készfizető kezességet vállal minimum 4.070.000,- Ft erejéig, a
kezességvállalás pontos összegéről, mely módosulhat a csatlakozó települések részvételétől
függően a következő testületi ülésen dönt.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a testületi döntésről a Kertészek Földje Akciócsoportot
értesítse.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Ruck Márton polgármester

68/2014. (IV.29.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Városi
Önkormányzat Gondozási Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító okirat 3.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 3. A költségvetési szerv közfeladata:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdése 4. pontja szerinti:
· egészségügyi alapellátás
· család és nővédelmi egészségügyi gondozás
· ifjúság-egészségügyi gondozás,
és 8. pontja szerinti:
· idősek nappali ellátása,
· házi segítségnyújtás,
· jelzőrendszeres házi segítségnyújtással,
· szociális étkeztetés.
· Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
gyermekjóléti szolgáltatások
· családsegítés
ellátások, szolgáltatások biztosítása.

Az alapító okirat hatályossága:
A módosított alapító okirat 2014. május 1-én lép hatályba.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított, és a módosítással egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Ruck Márton polgármester
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
Mészárosné Hrubák Mária. intézményvezető

69/2014. (IV.29.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Varázserdő
Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Alapító okirat 13.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„13. Közfeladata:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §-ában meghatározott
óvodai nevelési feladatok ellátása.
Alapító okirat 24.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 24. Az alapító okirat hatályossága:
Jelen alapító okiratot módosító okirat 2014. május 1. napján lép hatályba.”
Az alapító okirat módosítást Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ..
/2014. (IV.29.) Kt. határozatával fogadta el.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított, és a módosítással egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Ruck Márton polgármester
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
Varga Jánosné intézményvezető

70/2014. (IV.29.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Közös
Önkormányzati Hivatal alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Alapító okirat 9.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„9. Az intézmény beolvadt jogelődjének megnevezése, címe:
Pusztaottlaka Község Polgármesteri Hivatala
5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás 10.”

Alapító okirat 14.) pontja hatályát veszti.

Alapító okirat 17.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„17. Az alapító okirat hatályossága:
Az alapító okirat módosítás 2014. május 1. napján lép hatályba.
Záradék:
Az alapító okirat módosítást

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014. (IV.29.) Kt.
határozatával
Pusztaottlaka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014. (IV.29.) Kt.
határozatával hagyta jóvá.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított, és a módosítással egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Ruck Márton polgármester
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
71/2014. (IV.29.) Kt. határozat
A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. április 6-i országgyűlési
képviselők választásának költségeiről és bevételeiről készült beszámolót az alábbiak szerint elfogadja:
költségei:
1.509 e Ft,
bevételei:
1.014 e Ft központi támogatás,
495 e Ft saját forrás.
A Képviselő-testület a saját forrást a Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzatok és
önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége elnevezésű COFOG dologi
kiadásainak előirányzata terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges módosításokat a 2014. évi költségvetésen
vezesse át.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Ruck Márton polgármester
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
Krucsai Mariann pénzügyi vezető
72/2014. (IV.29.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-Békési Ivóvízminőségjavító program kivitelezési munkáinak megvalósítása érdekében a tulajdonában álló belterület
211/4 helyrajzi számú vízmű telep ingatlan területét 2500 m2 területtel növeli, amely
területrészt a szomszédos, szintén önkormányzati tulajdonú 212 helyrajzi számú sporttelep
ingatlanból biztosít.
Felhatalmazza a polgármestert a telekalakítási eljárás megindítására és a szükséges
intézkedések megtételére.

Határidő: értelem szerint

Felelős:

Ruck Márton polgármester
Dr. Horváthné dr. Barta Edit
73/2014. (V.27.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a
határozatokról szóló beszámolót a határozat melléklete* szerint elfogadja.
* A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel.
Felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
Határidő: azonnal

lejárt

határidejű

74/2014. (V.27.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Oktatási Bizottság
2014. március - 2014. április hónapokban az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős: Ruck Márton polgármester
Határidő: azonnal
75/2014. (V.27.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti
gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.

és

Határidő: azonnal
Felelős: Ruck Márton
76/2014. (V.27.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a Medgyesegyházi
Vízmű Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti jelentését és mérlegbeszámolóját, melyben az eszközök
és források egyező végösszege 28.252 E Ft, a mérleg szerinti eredmény (veszteség), - 8.090 E
Ft elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Ruck Márton polgármester
Nadabán János ügyvezető
77/2014. (V.27.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a gazdasági társaságokról
szóló 2006. évi IV. törvényben foglaltaknak megfelelően igazolja, hogy az Medgyesegyházi
Vízmű Nonprofit Kft. ügyvezetője a 2013. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakban
munkáját a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért
részére a felmentvényt megadja.
Köszönetét fejezi ki az ügyvezető igazgatónak – az adott körülmények között elvégzett –
lelkiismeretes és színvonalas munkájáért.
Felelős: Ruck Márton polgármester
Nadabán János ügyvezető

78/2014. (V.27.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a Medgyesegyházi
KÉSZ Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti jelentését és mérlegbeszámolóját, melyben az eszközök
és források egyező végösszege 20 421 EFt, a mérleg szerinti eredmény, nyereség 2 480 EFt
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Ruck Márton polgármester
Horváth László ügyvezető
79/2014. (V.27.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító a
Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. 2013. évi 2 480 EFt nyereségét eredménytartalékba
helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Ruck Márton polgármester
Horváth László ügyvezető
80/2014. (V.27.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító Horváth László
a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. ügyvezetője részére 2013. évre vonatkozóan kiírt
jutalom feladatokat teljesítettnek tekinti. Engedélyezi az ügyvezető részére színvonalas és
eredményes munkájáért 2 havi bruttó alapbérének jutalomként történő kifizetését.

Felelős: Ruck Márton polgármester
Horváth László ügyvezető
Határidő: azonnal
81/2014. (V.27.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító Horváth László
a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. ügyvezetője részére a Felügyelő Bizottság javaslata
alapján a 2014. évre a határozat mellékletét képező tartalommal jutalom feladatokat határoz
meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Ruck Márton polgármester
Horváth László ügyvezető

82/2014. (V.27.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatni kívánja a településen
élő nyolcadik évfolyamos lányokat a HPV védőoltáshoz való hozzájutásban, és a programban
részt vevő 8 gyermek védőoltásának 480.000,- Ft összegű költségét a város-és
községgazdálkodás kormányzati funkción biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Ruck Márton-polgármester
Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető
értelem szerint

83/2014. (V.27.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
Önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében az OTP Bank Nyrt. Dél-Alföldi
Régió Békéscsabai Igazgatóságától-mint számlavezető intézettől 27.700.000,- Ft összegű
folyószámla-hitelkeretet vesz igénybe.
A folyószámla-hitelkeret lejárata: 2014. szeptember 30.
A hitel fedezete az önkormányzat költségvetése, és az alábbiak:
Az önkormányzat visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a Hitel
futamideje alatt amennyiben a Fizetési Számláján a jelen szerződés alapján esedékessé váló
fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak
biztosítása érdekében jelen Szerződés fennállása alatt és a Kölcsön teljes visszafizetéséig a
központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók és a
gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget Adós Fizetési Számlájára
átvezesse.
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel és járulékaink megfizetésére.
Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti szerződés aláírására
felhatalmazza a polgármestert.
A képviselő-testület 30/2014. (II.28.) Kt. határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Ruck Márton polgármester
Krucsai Mariann pénzügyi vezető

84/2014. (V.27.) Kt. határozat

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013. évi
67.822.645,- Forint módosított pénzmaradvány felhasználását az alábbiak szerint fogadja el:

2013. évi pénzmaradvány felhasználása
Felhasználási kötöttséggel járó pénzmaradvány
Megnevezés
A 2013. évi működőképesség megőrzését szolgáló támogatás 2014. évi
felhasználásra
2013. évi szállítói kötelezettségekre
Nem lakóingatlan bérbeadás felújítási munkálatai
Közös Önkormányzati hivatal pénzmaradványa
Közös Önkormányzati hivatal részére járó önkormányzati
pénzmaradvány
Egyéb közfoglalkoztatás támogatás feletti kiadásai
Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda pénzmaradvány a
Medgyesegyházi Gondozási Központ Pénzmaradványa
KÉSZ Nonprofit Kft nem kötelező feladatainak támogatása
KÉSZ KÉSZ Nonprofit Kft kötelező feladatainak támogatása
Általános Iskola építményüzemeltetés dologi kiadásai
Pénzmaradvány összesen

-

adatok Ft-ban
Összeg
12.467.833,750.000,8.000.000,2.154.894,2.700.000,2.000.000,95.000,381.319,28.415.000,2.845.000,8.013.599,67.822.645,-

Szabad pénzmaradvány
Megnevezés
Szabad pénzmaradvány
Szabad pénzmaradvány összesen

adatok Ft-ban
Összeg
0
0

Felelős: Ruck Márton polgármester
Krucsai Mariann pénzügyi vezető
Határidő: azonnal
85/2014. (V.27.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot hirdet
az önkormányzat tulajdonában álló Medgyesegyháza, Kossuth tér 22/a szám alatti, 117 hrsz.-ú
17 m2 alapterületű üzlethelyiség bérleti formában történő hasznosítására, a határozat
mellékletét képező tartalommal. A pályázatot az önkormányzat honlapján, hivatalos
hirdetőtábláján és a helyi kábel-televízióban kell megjelentetni.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatban szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Ruck Márton polgármester
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
Határidő: azonnal
86/2014. (V.27.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Gondozási Központ
vezetőjét és a Varázserdő Óvoda vezetőjét, hogy dolgozza ki, milyen előnyökkel járna egy
önkormányzati pszichológus foglalkoztatása, illetve vizsgálja meg az alkalmazás szakmai és
pénzügyi feltételeit.
Felelős: Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető
Varga Jánosné óvodavezető
Határidő: értelem szerint
87/2014. (V.27.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gútai emlékhely létesítésére
11 700 E Ft-ot biztosít a 2014. évi tartalékkeret terhére.
Felhatalmazza a polgármestert az emlékhely létesítésével kapcsolatos szükséges intézkedések
megtételére, megállapodások megkötésére. Felkéri a polgármestert pályázati lehetőségek és
támogatók felkutatására az önkormányzati finanszírozás csökkentése érdekében.
Felelős: Ruck Márton polgármester
Határidő: értelem szerint

88/2014. (V.27.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú
egyszemélyes MEDGYESEGYHÁZI VÍZMŰ Településüzemeltető és Ivóvízszolgáltató
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság /Cg.04-09-009438/ vonatkozásában –
egyrészt a 2013. évi V.tv. /Ptk./ és a 2011. évi CLXXTV.tv./Civil tv./ által rögzített
jogszabályi kötelezettsége folytán – az alábbiakat határozza el:
1. A képviselő-testület mint a társaság alapítója arról határozott, hogy a társaság a mai
naptól kezdődően a Ptk. illetve közhasznú tevékenysége körében a Civil tv.
rendelkezéseivel összhangban működik tovább
2. Az alapító hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a Civil tv. 75.§./5/ bekezdésében
meghatározottak szerint kezdeményezi ezen törvénynek megfelelő közhasznúsági
nyilvántartásba vételét.
3. az 1-2 pontokban meghatározottak szerint a társaság alapító okiratának a Ptk. illetve a
Civil tv.-nek megfelelő módosítását az előterjesztett tervezettel egyezően az alapító
elfogadta. A képviselő-testület felhatalmazza Ruck Márton polgármestert az alapító
okirat módosító okirat aláírására.
4. Felhatalmazza Nadabán Jánost, a Kft. ügyvezetőjét, hogy a cégbírósági eljárással
összefüggően a szükséges jognyilatkozatokat, intézkedéseket megtegye.
5. A közhasznúsági nyilvántartásba vétel kezdeményezésének törvény szerinti jogvesztő
határnapja 2014. 05. 31.

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

89/2014. (V.27.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a határozat mellékletét képező tartalommal együttműködési megállapodást kössön a
Medgyesegyházán működő nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételeik biztosítása
érdekében.
Felelős: Ruck Márton polgármester
Határidő: 2014. május 30.
90-Z/2014. (V.27.) Kt. határozat

ZÁRT ÜLÉS

91/2014. (VI.04.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza Város Önkormányzat
2014. évi közbeszerzési tervét a mellékletnek megfelelően módosítja, illetve egységes szerkezetben
jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Ruck Márton polgármester
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

92/2014. (VI.04.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű vagyon értékbecslésére
vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítására megbízza a Equinox Tender Kft.- t (1031 Budapest,
Záhony u. 7.) 1.200.- E Ft + Áfa megbízási díjért.
A megbízási díj és egyéb járulékos költségek forrását összesen 1.610.- EFt-ot a 2014. évi költségvetés
tartalék kerete terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására és a szükséges intézkedések
megtételére.

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

93/2014. (VI.04.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-Békési Kistérség Többcélú
Társulás TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0009 azonosító számú ”Együtt egymásért” - a
Mezőkovácsházai Kistérség alapszolgáltatásainak funkcionális összekapcsolásáért elnevezésű
pályázata kapcsán 2.918.968,- Ft összegű Európai Uniós támogatás megelőlegezését szolgáló
kölcsön felvételéhez készfizető kezességet vállal 2.918.968,- Ft tőke és járulékai erejéig.
A kezességvállalási díj összege: 1.000,- Ft.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Ruck Márton polgármester
Krucsai Mariann pü. vezető
94/2014. (VII.15.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról
szóló beszámolót a határozat melléklete* szerint elfogadja azzal, hogy a 78/2014. (V.27.) Kt.
valamint a 79/2014.(VII.15.) Kt. határozatok tartalma az összegek tekintetében a könyvvizsgáló
kérésére módosítással kerültek a cégbírósághoz beadásra.
* A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel.
Felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
Határidő: azonnal
95/2014. (VII.15.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Medgyesegyházi
Varázserdő Óvoda 2013/2014-es nevelési év tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Ruck Márton polgármester
Varga Jánosné intézményvezető
96/2014.(VII.15.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a határozat mellékletét képező tartalommal kegyeleti közszolgáltatási szerződést kössön
a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft-vel 2014. augusztus 1-től 2019. július 31-ig tartó
határozott időre.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, jognyilatkozatok megtételére és a
szerződés aláírására.
Felelős: Ruck Márton polgármester
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
Határidő: 2014. július 31.
melléklet a 96/2014.(VII.15.) KT határozathoz

KEGYELETI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Medgyesegyháza Város Önkormányzata (5666 Medgyesegyháza, Kossuth
tér 1., képviseletében: Ruck Márton polgármester), mint megrendelő (továbbiakban:
Önkormányzat), másrészről
a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. (5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17. képviseletében
Nadabán János ügyvezető igazgató) mint vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó) között az alábbi
helyen és időben, az alábbi feltételek szerint.
I. Általános rendelkezések
1./ Felek rögzítik, hogy a szerződést a Megrendelő tulajdonában lévő, 13.426 m2 területű,
1738 hrsz. alatti Bánkúti Köztemető üzemeltetésére, valamint a külterület 068 helyrajzi
számú ingatlanon (Lászlótelep) található lezárt temető ingatlan utógondozási feladataira
kötik meg. A vállalkozó feladata a fent megnevezett köztemető üzemeltetése jelen
szerződésben meghatározottak szerint, a mindenkor hatályos jogszabályok (jelenleg
elsősorban a Temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, a végrehajtásáról
szóló 145/1999. (X.1.) számú Kormányrendelet, valamint Medgyesegyháza Városi
Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2000. (XI.2.) Ök. rendelete alapján.
2./ A Vállalkozó a szolgáltatás ellátásának ideje alatt minden év végén – tárgyév december 31.
napjáig – beszámol Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete előtt az
évközben elvégzett, a feladatellátással összefüggő tevékenységéről.
3./ A Vállalkozó jelen megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítése során köteles
figyelembe venni azt, hogy a temetési szertartás alatt alapvető követelmény a kegyelet, a
végső tisztelet megadása a hozzátartozók igénye szerint.
4./ A Vállalkozó folyamatosan együttműködik az egészségügyi intézményekkel,
hatóságokkal, a halott-vizsgálat során, kiemelten a közegészségügyi hatósággal és az
önkormányzati hivatal képviselőivel.
5./ A Vállalkozó feladatainak ellátása során köteles maradéktalanul betartani a
közegészségügyi, műszaki, hatósági előírásokat.
6./ A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa folytatott tevékenységet rendszeresen
ellenőrzi a Megbízó, a Békés Megyei Kormányhivatal, és az arra jogosult egyéb hatóságok
illetékes szervei. Kötelezettséget vállal arra, hogy az ellenőrzésre jogosultak által tett
észrevételeket figyelembe veszi, és haladéktalanul intézkedik az esetlegesen észlelt hibák,

hiányok kijavításáról, pótlásáról. Mindennek végrehajtásáról Megrendelőt haladéktalanul –
legkésőbb 8 napon belül – értesíti.
7./ A Vállalkozó az általa jelen megállapodásban vállalt kötelezettségeknek megfelelő
teljesítése érdekében vállalja azt, hogy a tulajdonában álló eszközeit a szerződés teljesítése
érdekében rendelkezésre tartja.
8./ A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa végzett munkák közben ügyel a
környező sírhelyek rendjére, a temetési szertartást követően helyreállítja, vagy helyreállíttatja
a sírhelyet és azok környékét, valamint gondoskodik az esetleges sérülések és károk
megelőzéséről, kár bekövetkezte esetén a károk enyhítéséről.
II. Üzemeltetési és a tárgyi eszközök fenntartásával kapcsolatos feladatok
1./ A felek a temető üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos alapvető vállalkozói
feladatokat az alábbiakban határozzák meg:
- A köztemetőben lévő sírhelyek, sírbolt-helyek kijelölése, értékesítése,
dokumentálása.
- A sírhelyek és urnafülkék megváltási idejének, illetve azok lejáratának
figyelemmel kísérése, az exhumálható sírhelyekről nyilvántartás vezetése.
- A meg nem váltott sírhelyek felszámolása, az elrendelt exhumálás arra
feljogosítottal való elvégeztetése, maradványok elhelyeztetése.
- Új kriptahelyek kialakításához szükséges terület előkészítése az ezzel járó
munkafolyamatok elvégzésével.
- A temetkezési szertartások feltételeinek biztosítása.,
- A temető védelmének biztosítása, a temető kapuinak nyitása, zárása.
- A temetőben folyó tevékenységek ellenőrzése.
- A temetések összehangolása.
- A temetőben folyó munkálatok nyilvántartása.
- A nyilvántartó könyvek naprakészen történő vezetése és megőrzése.
- A temetkezési vállalkozók részére térítés ellenében a temetkezések
lebonyolításához szükséges létesítmények, berendezések biztosítása.
- A meglévő utak karbantartása, rendben tartása, az utakról a hó eltakarítása, az utak
síkosság-mentesítése.
- A növényzet szükség szerinti ápolása, a füvesített területek géppel történő nyírása
az időjárás függvényében.
- Az új parcellák kialakításánál örökzöldek és lomblevelű fák ültetése és gondozása.
- A temetőben lévő kutak ellenőrzése, karbantartása, festése, javítása, vezetékes
vízhálózat működése, esetleges bővítése megrendelővel egyeztetett feltételekkel
- Öntöző- és ivóvíz minőségű vizet biztosítani, azokat bakteriológiai szempontokból
figyelemmel kísérni.
- A kutak környékének kaviccsal vagy járdalappal történő kialakítása.
- Kerítés ellenőrzése, szükség szerinti javítása, pótlása.
- Bejárati kapuk szükség szerinti festése, javítása, karbantartása
- Hulladékgyűjtők folyamatos ürítése.
- A ravatalozó környékének takarítása, nyilvános illemhely fertőtlenítése,
karbantartása.
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A temető területére elhelyezett konténerekbe az összegyűjtött hulladék berakása,
elszállításának megszervezése és ellenőrzése. A hulladék elszállítására
vonatkozóan a Vállalkozó köteles valamely közszolgáltatóval szerződést kötni, és
annak egy példányát a Megrendelőnek átadni.
A temető területén lévő ravatalozó, hullaház karbantartói feladatainak ellátása: a
falak szükség szerinti festése, égőcsere, továbbá a rendeltetésszerű használathoz
szükséges feltételek biztosítása.
A Vállalkozó a jelen megállapodás ideje alatt folyamatosan köteles az alábbi
nyilvántartásokat vezetni:
· nyilvántartó könyv
· temető térkép
· sírbolt-könyv
A sírkövek, egyéb építmények által előidézett, veszélyhelyzet megszüntetése
érdekében értesíteni a hozzátartozókat, a megrendelésre jogosult nyilatkozata
alapján elvégezni a szükséges munkákat.
Ellenőrzi a temetőkben felállításra kerülő síremlékek műszaki tervrajzát, a ki- és
beszállítási engedély alapján helyszíni ellenőrzést végez.
Bármely vallás, felekezet, nemzetiség, etnikai csoport részére biztosítani a
temetéssel szemben támasztott igényeket.
Megszervezni, nyilvántartani a temetőlátogatók engedélyhez kötött gépkocsival
történő behajtását, megállapítani a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának
feltételeit.
A temetőellenőrzéseket megszervezni és biztosítani.
A temetési időpontokat meghatározni és az ezzel együtt járó szolgáltatási
tevékenységet koordinálni. Meghatározni a temetkezési szolgáltatás illetőleg a
temetőben végzett egyéb szolgáltatási tevékenységek ellátásának temetői rendjét.
Biztosítani az eltemetés feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést
megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást. A sírásás költségei a
vállalkozót terhelik.
Biztosítani a ravatalozó egyéb technikai berendezéseinek és közcélú
létesítményeinek (infrastruktúra) karbantartását és működtetni azokat.
Összehangolni a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával
kapcsolatos temetkezési szolgáltatási tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel
elősegíteni a temetés zökkenőmentes lefolytatását.
A Vállalkozó köteles együttműködni a temetkezési vállalkozókkal, ahol elsődleges
szempont a kegyeletet figyelembe vevő, kulturált magatartás.
Gondoskodni az ügyfélfogadásról, a vállalkozó köteles a lakosságot folyamatosan
tájékoztatni hirdetőtábla, sajtó útján a lejárt sírhelyekről, a temetési időpontokról, a
hatályos jogszabályokban foglaltakról és az árakról.
Természeti és civilizációs katasztrófa, tömeges baleset esetén a vállalkozó köteles
a tűzoltósággal, a mentőszolgálattal, a Polgári védelemmel együttműködni, a
mentésvezető utasításait végrehajtani.
A vállalkozó gondozza, karbantartja az önkormányzat saját halottjaként
eltemetettek sírjait, valamint az önkormányzat által gondozásra felvállalt sírokat.

2./ A temető zavartalan üzemeltetésének biztosítása érdekében, az Önkormányzat a
Vállalkozó részére ingyenes használati jogot biztosít a tulajdonában álló köztemetőben
található épületre, eszközökre és egyéb ingóságokra vonatkozóan.
3./ Az üzemeltetéssel együtt járó közüzemi költségeket teljes egészében a Megrendelő viseli.
4./ A Vállalkozó a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeinek teljesítése során köteles
az általa végzett feladatokat színvonalasan, a lakosság és az Önkormányzat megelégedésére
ellátni.
III. Díjazás, szerződés teljesítésének dokumentálása, ellenőrzése
1./ A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a temetői szolgáltatási díjak megállapítására a
Megrendelő jogosult. A felek megállapodnak abban, hogy az önkormányzati rendeletben
foglalt díjtételekből származó bevételt a Vállalkozó szedi be, és azt az üzemeltetési feladataira
fordítja. A Vállalkozó temetkezési szolgáltatásokat nem végez.
2./ A Vállalkozó köteles évente egyszer, december 31-ig Megrendelő részére írásos
beszámolót készíteni az ellátott feladatról. Ennek keretében tájékoztatni kell Megrendelőt az
üzemeltetés bevételeiről és a költség nemenként a kiadásokról. A Vállalkozó a temető
üzemeletetésével és fenntartásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat köteles számvitelileg
elkülöníteni a temetkezési szolgáltatások végzéséből eredő bevételektől és kiadásoktól.
3./ Megrendelő intézménye, a Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal képviseli a
Megrendelőt, és ellenőrzésre jogosult.
4./ A Vállalkozó a szerződésben rögzített feladatok elvégzését fentiek figyelembe vételével
elsősorban a bevételek terhére vállalja. Amennyiben az elkülönítetten kezelt bevételek és
kiadások tekintetében veszteség merül fel, – Vállalkozó ezt haladéktalanul köteles jelezni
Megrendelő felé – annak mértékéig külön vállalkozói díj illeti meg.
5./ A Vállalkozó az általa elvégzett munkáról köteles munkanaplót vezetni. A Megrendelő
képviselőjének joga van a munkanaplóba bármikor betekinteni, észrevételeit közölni, amit a
Vállalkozó köteles végrehajtani.
6./ A Vállalkozó a Megrendelő tájékoztatása és az ellenőrzés elősegítése érdekében minden év
január 15-ig a köztemetőben az adott évben tervbe vett és elvégzendő egyes munkákról
ütemtervet küld a Megrendelőnek. Első alkalommal ezt az ütemtervet 2015. január 15-ig kell
elkészítenie a Vállalkozónak. A Megrendelő kezdeményezheti azt, hogy az ütemtervben nem
szereplő munkát is vegye fel a vállalkozó az ütemtervbe, vagy az ütemtervhez képest más
ütemezésben hajtsa végre a karbantartási feladatokat. Az ütemtervben a várható költségekről
Megrendelőt tájékoztatni kell, és az abban meghatározott munkák csak Megrendelő írásbeli
jóváhagyásával végezhetőek el.
7./ Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét mind szakmai, mind pénzügyi szempontból
jogosult ellenőrizni intézménye, a belső ellenőrzés, illetve külső megbízott igénybevételével.
Vállalkozó az ellenőrzés során minden szükséges adatot hiánytalanul és haladéktalanul
Megrendelő rendelkezésére bocsát, könyveibe betekintést biztosít, az ellenőrzés során igénybe

vett dokumentumokról Megrendelő képviselője másolatot készíthet, amelyet köteles üzleti
titokként kezelni.
8./ Vállalkozó a temető üzemeltetésével kapcsolatos feladatok végrehajtása és beruházások
előkészítése során köteles a Megrendelő képviselőjével előzetesen egyeztetni.
IV. Lászlótelepi megszűnt temető ingatlan fenntartásával kapcsolatos feladatok
1./ A szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy a Megrendelő tulajdonában áll a
medgyesegyháza 068 helyrajzi számú, Lászlótelep településrészen található lezárt temető
művelési ágú ingatlan.
2./ Megrendelő az ingatlanon még fellelhető sírok látogathatóságának biztosítása érdekében –
a kegyeleti szempontokra tekintettel – megbízza a Vállalkozót az ingatlan gyom-, és
sarjmentesítési feladatainak elvégzésével.
3/ Vállalkozó a gyommentesítést úgy köteles végezni hogy az az ingatlan teljes területére
kiterjedjen, és az őszi gyommentesítés október hónapban, a Halottak Napja előtt történjen.
V. A Felek együttműködése
1./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltak
maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. Ennek
megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak
teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a szerződés
teljesítésére kihatással lehet.
2./ A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben meghatározott szolgáltatás ellátása során
nem vesz igénybe alvállalkozót a feladat ellátással összefüggésben. Vállalkozó alvállalkozó
igénybevételére Megrendelő írásbeli hozzájárulása esetén lehet jogosult. A temető
működtetéséhez kapcsolódó egyes szolgáltatások megrendelése, szokásos kereskedelmi
kapcsolatok nem tartoznak ebbe a körbe (pl. síkosság-mentesítés, árubeszerzés,
karbantartások, javítások).
3./ A Vállalkozó a köztemetőben a temetkezési helyek, síremlékek építését, felújítását,
karbantartását végző vállalkozók részére teljes esélyegyenlőséget, azonos feltételeket köteles
biztosítani.
4./ Az Önkormányzat által a kapcsolattartásra kijelölt személy:
Név:
Beosztás:

Juhász György
Műszaki ügyintéző

A Vállalkozó által kapcsolattartásra kijelölt személy:
Név:
Beosztás:

Mitykó Mihály
Munkavezető
VI. A jogviszony tartama, megszűnése, biztosítékai

1./ A felek jelen megállapodás határozott időre, 2014. augusztus 1. és 2019. július 31. közötti
időtartamra kötik.
2./ Megrendelő jelen szerződést egyoldalú nyilatkozattal rendkívüli felmondással 90 napra
felmondhatja, ha a Vállalkozó
o a kegyeleti jogokat sértő, közfelháborodásra okot adó magatartást tanúsít vagy vallási,
felekezeti, nemzetiségi, etnikai hovatartozás miatt hátrányos megkülönböztetést
alkalmaz a köztemetőkben temetkezési szertartásokon részt vevőkkel szemben,
o jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit súlyosan megszegi,
o a köztemető fenntartásának ellenőrzésére hivatott hatóságok által észlelt
hiányosságokat a megadott határidőig nem teljesíti,
o a köztemető fenntartására vonatkozó szakmai jogszabályokban meghatározott szakmai
követelményeket nem teljesíti,
o a II/1./ pontban előírt kötelezettségeit a Megrendelő felszólítása ellenére, a kitűzött
határidőig sem teljesíti,
o a Megrendelő tudta és hozzájárulása nélkül alvállalkozót vesz igénybe a szerződés
teljesítéséhez, vagy az alvállalkozó személyében bekövetkezett változásról a
Megrendelőt nem értesíti,
o akadályozza a más temetkezési szolgáltatóknak a köztemetőkben való temetési
szertartásainak lebonyolítását, vagy bármely módon a temetkezési vállalkozások
közötti verseny torzítására törekszik, beleértve a temetkezési helyek, síremlékek
építését, felújítását, karbantartását végző vállalkozókat is,
o a III/2. pontban írt, a temető üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos bevételek
és kiadások számviteli elkülönítésére vonatkozó kötelezettségét megszegi, és
megrendelő írásbeli felszólítására 30 napon belül nem pótolja.
3./ A Megrendelő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, és Vállalkozó jelen szerződést
egyoldalú nyilatkozattal rendkívüli felmondással 90 napra felmondhatja, ha Megrendelő a
Vállalkozó tevékenységét akadályozza, az ingatlanok birtoklásához (kezeléséhez) fűződő
jogokat korlátozni vagy kizárni törekszik, határidőre felszólítás ellenére sem nyilatkozik
döntési körébe utalt kérdésben.
4./ A Megrendelő jogosult a szerződést abban az esetben is 90 napra egyoldalúan felmondani,
ha Vállalkozó veszteségfinanszírozási igényt jelez, amelyet Megrendelő nem tart indokoltnak,
és megtérítését nem vállalja.
5./ A szerződés egyebekben csak és kizárólag írásban módosítható.
VII. Záró rendelkezések
1./ A felek az esetleges vitás kérdéseiket igyekeznek egyeztető tárgyalások útján, békésen
rendezni és csak ezek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz.
2./ A felek megállapodnak abban, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdések eldöntésére a
Battonyai Járásbíróság illetékességét kötik ki.

3./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint az
egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
4./ Jelen megállapodást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, 4 db magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag
aláírták.
Medgyesegyháza, 2014. július ...
…………………….
Ruck Márton
polgármester
Megrendelő

……………………….
Nadabán János
ügyvezető igazgató
Vállalkozó

97/2014.(VII.15.) Kt. határozat
99.346.715,- Ft bevétellel,
99.346.715,- Ft költség ráfordítással,
12.020.000,- Ft önkormányzati működési támogatás biztosításával elfogadja a
Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervét.
Az Önkormányzat a működési támogatásból már korábban az 1/2014. (II.5.)
önkormányzati rendeletben biztosított 3.000 e Ft, ezen túl 2.020 e Ft központi támogatás
átadásával, 4.000 e Ft-ot a 2014. évi közút fenntartási előirányzat terhére fennmaradó
3.000 e Ft-ot a tartalék keret terhére biztosítja, azzal, hogy a cég 2.020 e Ft-ot a 18/2014.
(III.4.) BM rendeletben foglaltakra, 4.000 e Ft-ot közutak fenntartásra fordíthat.
Határidő: azonnal
Felelős: Ruck Márton polgármester
Nadabán János ügyvezető
Krucsai Mariann pénzügyi vezető
98/2014.(VII.15.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító Nadabán
János a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. ügyvezetője részére a Felügyelő Bizottság
javaslata alapján a 2014. évre a határozat mellékletét képező tartalommal jutalom
feladatokat határoz meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Ruck Márton polgármester
Nadabán János ügyvezető
98/2014. (VII.15) Kt. határozat melléklete
A Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft Ügyvezető igazgatója részére
2014. évre kitűzött prémiumfeladatok
A Társaság tevékenységének, gazdálkodásának szakszerű irányítása, a gazdálkodás
eredményességének biztosítása.
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.
99/2014.(VII.15.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. július 16-tól határozatlan
időre bérbe adja a tulajdonában álló Medgyesegyháza, Kossuth tér 22/a sz. 116. hrsz. alatti
épületben található, közvetlen közterületi bejárattal rendelkező, egy helyiségből álló 17 m2

alapterületű üzlethelyiségét Hevesiné Hanó Ilona Éva Békéscsaba, Zsiros u. 23. szám alatti
lakosnak az alábbi feltételek 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 20.000,-Ft/hó+ÁFA.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Liker János aljegyző
Molnár Zoltán műszaki ügyintéző

100/2014.(VII.15.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a Mötv. 13. §-ában meghatározott sport, ifjúsági ügyek, keretén belül a szabadidős sport
tevékenységek szervezésére, valamint az ifjúság érdekérvényesítési, önigazgatási, művelődési
kezdeményezéseinek kiemelt gondozása, mecenatúra kialakításának segítése, ösztönzése,
ifjúsági táborok szervezésére vonatkozóan feladat-ellátási szerződést kössön 2014. július 16.
napjával Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvánnyal.
Felelős: Ruck Márton polgármester
Határidő: értelem szerint
101/2014.(VII.15.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete mint tulajdonos hozzájárul,
hogy a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. vállalkozási tevékenysége kapcsán
Medgyesbodzás és Pusztaottlaka településeket érintő kommunális szennyvíz az
önkormányzati szennyvíztisztító telepen kerüljön ártalmatlanításra.
Határidő: azonnal
Felelős: Ruck Márton polgármester
Nadabán János ügyvezető

102/2014.(VII.15.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Vízmű
Nonprofit Kft. /Cg. 04-09-009438/ alapító okirata 2014. 05. 30. napján kelt módosítását a mai
napon a Gyulai Törvényszék Cégbírósága 26. sorszámú végzése felhívására az alábbiak
szerint módosítja:
1/ A módosító okirat 1. pontja törlésre kerül
2/ Az alapító okirat VI/6. és VIII/4. pontjában előforduló „közhasznú jelentés” helyébe a
„közhasznú melléklet” megnevezés kerül.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges módosító okiratok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Ruck Márton polgármester
Nadabán János ügyvezető igazgató úr

103/2014.(VII.15.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyja a hatőározat
mellékletét képező KODEIN-MED Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság 5700 Gyula, Nagyváradi u. 30. ( Cg. 04-09-009557/4, adószáma: 11686059-2-04,
bankszámlaszáma: Erste Bank 11600006-00000000-39127088) képviseli Dr. Molnár Katalin
háziorvos, (továbbiakban: Szolgáltató) között a háziorvosi szolgáltatás biztosítása tárgyában
2014. szeptember 1. napjától hatályba lépő szerződést.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Ruck Márton-polgármester
Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető
értelem szerint
melléklet a 102/2014.(VII.15.) KT. határozathoz
SZERZŐDÉS

HÁZIOVOSI FELADAT ELLÁTÁSÁRA TERÜLETI ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉGGEL

amely létrejött Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (székhely: 5666 Medgyesegyháza,
Kossuth tér 1., azonosítószám (törzsszám): 725217, adószám: 15725211-2-04,
bankszámlaszám: 11733137-15344083-00000000) képviseli Ruck Márton Polgármester
(továbbiakban Önkormányzat)
másrészről KODEIN-MED Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 5700
Gyula, Nagyváradi u. 30. ( Cg. 04-09-009557/4, adószáma: 11686059-2-04,
bankszámlaszáma: Erste Bank 11600006-00000000-39127088) képviseli Dr. Molnár Katalin

háziorvos, (továbbiakban Szolgáltató) között a háziorvosi szolgáltatás biztosítása tárgyában az
alábbi feltételek szerint:

Előzmények:
Medgyesegyháza Város II. számú felnőtt háziorvosi körzetében a háziorvosi ellátás
helyettesítéssel kerül biztosításra. Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 16/2014. (II.04.) Kt. határozatával pályázatot írt ki a II. számú felnőtt háziorvosi
körzet területi ellátási kötelezettséggel történő működtetésére. A Képviselő-testület 55/2014.
(IV.29.) Kt. számú határozatával döntött arról, hogy a II. számú felnőtt háziorvosi körzet
területi ellátási kötelezettséggel történő működtetésére KODEIN-MED Egészségügyi
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság pályázóval kíván szerződést kötni.

1. Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 11.§ (1.) bekezdése, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvény (továbbiakban: Etv.) 152. § (1) bekezdés a) pontja alapján köteles
gondoskodni az egészségügyi alapellátásról, ennek keretében a háziorvosi
alapellátásról, mint az Etv. 3. § e) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatásról.
2. Az Önkormányzat az előző pontban megjelölt egészségügyi szolgáltatást az Etv. 3. §
f) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatóval kötött vállalkozási szerződés alapján, az
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (továbbiakban: Öotv.) 1. § (2)
bekezdés b) pontja szerinti orvosi szakképesítéssel rendelkező személlyel (illetve ilyen
személy személyes közreműködésével működő gazdasági társasággal) kötött
háziorvosi feladat ellátási szerződés útján kívánja ellátni, aki esetén a praxisjog
egészségügyi államigazgatási szerv általi kiadásának feltételei fennállnak
3. Jelen szerződés alapján a szolgáltató az 1. pont szerinti egészségügyi szolgáltató. Jelen
szerződés alapján a szakorvosi szakképesítéssel rendelkező személy Dr. Molnár
Katalin (Mezőkövesd, 1976.11.29., an.: Burkus Anna) háziorvos,
Diploma száma, kelte: 100/2004. O.E. (2004. szeptember 11.) Szeged,
Szakorvosi képesítés száma, kelte: 1220/2009/november 24.,
Megnevezése: Háziorvostan szakorvosa ( Nemzeti Vizsgabizottság Budapest),
Orvosok országos nyilvántartási száma: A/64386. Budapest, 2004. szeptember 15., aki
a jelen szerződés tárgyát képező egészségügyi szolgáltatást személyesen jogosult és
köteles ellátni.
4. Szolgáltató képviselője kijelenti, hogy az Öotv. 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
orvosnak minősül.
5. A jelen szerződés tárgya: háziorvosi alapellátás területi ellátási kötelezettséggel.
6. A háziorvosi alapellátási kötelezettség kiterjed a Medgyesegyházán lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel és érvényes egészségbiztosítási kártyával rendelkező 18. életévét
betöltött lakosokra. A háziorvosi alapellátás tekintetében a Szolgáltató ellátási területe

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi
körzetekről szóló 1/2011. (I.12.) Ök. rendeletének II. számú mellékletében
meghatározott II. számú felnőtt háziorvosi körzetre terjed ki.
7. A fentieken túl a Szolgáltató köteles ellátni területi és személyi feltételektől
függetlenül a mindenkor hatályos magyar vagy közösségi jogszabályokban
meghatározott sürgősségi eseteket a rendelkezésre állás ideje alatt.
8. A Szoláltató kötelezettséget vállal arra, hogy működési területén az érvényes
előírásoknak, szakmai szabályoknak megfelelő háziorvosi alapellátásról folyamatosan,
magas szakmai színvonalon gondoskodik. Munkahelyén a szakma szabályai szerint
etikus magatartást tanúsít kollégái és betegei felé egyaránt.
9. A Szolgáltató a háziorvosi feladatokat az általa foglalkoztatott asszisztens
közreműködésével látja el.
10. A Szolgáltató képviselője akadályoztatása esetére köteles gondoskodni
helyettesítéséről. A helyettesítést a Szolgáltató szervezi meg és gondoskodik a
helyettes díjazásáról.
11. A Szolgáltató biztosítja saját és alkalmazottjai rendszeres szakmai továbbképzését.
12. A Szolgáltató köteles a jogszabályokban előírt nyilvántartások vezetésére, az adatok
megőrzésére és a személyiségi jogok védelméről szóló rendelkezések maradéktalan
betartására.
13. A felek megállapítják, hogy az Önkormányzat az ügyeleti ellátást más szolgáltatóval
kötött szerződés útján biztosítja, ezért a Szolgáltató a háziorvosi ügyeleti szolgálatban
jelen szerződés alapján nem vesz részt.
14. A felek megállapodnak, hogy Szolgáltató rendelési ideje legalább heti 20 óra,
munkanaponként legalább 4 óra az alábbi rendelési idő szerint:
Hétfő: 800órától 1200
Kedd: 800órától 1200
Szerda: 800órától 1200
Csütörtök: 800órától 1200
Péntek: 800órától 1200
A rendelkezésre állás ideje munkanapokon: 7,oo órától 15,oo óráig.
15. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy rendelési idejének változását az
Önkormányzatnak bejelenti.

16. A felek megállapodnak abban, hogy az Egészségbiztosítási Pénztárral a Szolgáltató
közvetlenül köt szerződést. A finanszírozási szerződés alapján lehívott finanszírozás
kizárólag a Szolgáltatót illeti, az ehhez kapcsolódó kötelezettségek a Szolgáltatót
terhelik.
17. A Szolgáltató az ellátási kötelezettsége alá tartozó betegtől az egészségügyi
szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban térítési díjra nem jogosult, kivéve a mindenkor
hatályos magyar vagy közösségi jogszabályok által megállapított térítési díjakat. A
térítés ellenében nyújtott ellátásból származó bevételek – számlaadási kötelezettség
mellett – teljes egészében Szolgáltatót illetik meg.

18. Önkormányzat az OEP finanszírozáson túl havi bruttó 60.ooo.- Ft, azaz Hatvanezer
forint finanszírozást biztosít Szolgáltató részére utólag számla alapján minden hónap
5. napjáig. Felek az önkormányzati finanszírozás összegét minden év december 31.
napjáig a következő évre vonatkozóan felülvizsgálják.
19. Az Önkormányzat a háziorvosi ellátás biztosítása céljából az orvosi rendelőt és annak
berendezési tárgyait, valamint a háziorvosi alapellátás nyújtásához szükséges külön
jogszabályban meghatározott szakmai minimumfeltételeket; szükséges eszközöket,
műszereket térítésmentesen a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja.
20. A Szolgáltató a tárgyi feltételek biztosítását a továbbiakban átvállalja. Ennek
keretében gondoskodik az eszközök karbantartásáról, javításáról, szinten tartásáról. A
szerződés hatályba lépését követően a Szolgáltató saját felelősségi körében
gondoskodik az eszközök működőképes rendelkezésre állásáról, erre nézve az
Önkormányzattól semmilyen támogatásban nem részesül.
21. A rendelő felszerelési tárgyait és műszereit az Önkormányzat működőképes állapotban
leltár szerint adja át a Szolgáltató részére. A Szolgáltató a jelen szerződés megszűnése
esetén a rendelőt, annak felszerelési tárgyait térítésmentesen és leltár szerint adja
vissza az Önkormányzat számára. Az átadott tárgyak jegyzékét jelen szerződés
elválaszthatatlan részét képező melléklet tartalmazza. Szolgáltató az amortizálódott,
elhasználódott tárgyi eszközök selejtezésére minden év november 15-ig javaslatot tesz
az Önkormányzatnak.
22. Az orvosi rendelő üzemeltetésével kapcsolatos közüzemi költségeket – fűtés,
elektromos energia, víz, szennyvíz, szemétszállítás, telefon- az Önkormányzat viseli,
és biztosítja a rendelő takarítását. A rendelő épületének biztosítását az Önkormányzat
fizeti és az erre vonatkozó szerződést a Szolgáltató tudomásával az Önkormányzat köti
meg.
23. A Szolgáltató vállalja, hogy az orvosi ellátás működtetésével kapcsolatos anyagokat,
gyógyszereket, nyomtatványokat, irodaszereket maga szerzi be, és azok költségeit
állja.
24. Az Önkormányzat gondoskodik a rendelő rendszeres karbantartásáról, felújításáról.
25. A rendelő helyiségeivel és berendezésével az Önkormányzat a Szolgáltató működési
idején kívül sem rendelkezhet, bérbe vagy használatba csak a Szolgáltató
hozzájárulásával adhatja.
26. A felek jelen szerződés megszegésével a másik félnek okozott kárért a polgári jogi
felelősség szabályai szerint tartoznak helytállni (kártérítés).
27. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az esetleges körzetmódosítás miatt
bekövetkezett, háziorvost ért kár esetén a kártalanítási kötelezettséggel tartozik,
amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a
finanszírozása keretében kapott egy éves összeget.
28. Megbízott kártalanítási igényét a körzetmódosításból fakadó kár összegének az OEP
által igazolt mértékéről szóló hivatalos dokumentum csatolásával terjesztheti elő.
29. A Felek jelen szerződést határozatlan időtartamra kötik.
30. A szerződés felmondása mindkét fél részéről hat hónapos felmondási határidővel
történhet. Az Önkormányzat a feladat-ellátási szerződést az alábbi indokolással
mondhatja fel, ha az orvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit
írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a
jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, valamint ha a megbízott,
illetve személyes közreműködője önálló egészségügyi tevékenység végzésére való

jogosultságát bármely okból elveszti.
31. Jelen szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben – így különösen a felek
kártérítési, kártalanítási felelősségére, a jelen szerződés felmondására, valamint a
praxisjog elidegenítésére vonatkozó rendelkezések – az egészségügyi és
társadalombiztosítási jogszabályok, a Ptk., rendelkezései alkalmazandók.
32. Jelen szerződés 2014. szeptember 1. napjától lép hatályba.
33. Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 103/2014. (VII. 15.)
Kt. számú határozatával felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.
34. Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték, rendelkezéseit megértették,
azokat magukra nézve kötelezőnek elismerték, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.
Medgyesegyháza, 2014. július ….

____________________________

_________________________

Polgármester

Szolgáltató képviselője
104/2014.(VII.15.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a Gondozási Központ
vezetőjét, hogy az orvosi feladatok ellátásának változása kapcsán szükséges okirat
módosításokat (alapító okirat, SZMSZ, státusz stb.) terjessze a képviselő-testület következő
ülésére.
Felelős:
Határidő:

Mészárosné Hrubák Mária Intézményvezető
értelem szerint

105/2014.(VII.15.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pszichológus foglalkoztatásának
lehetőségeit megtárgyalta, hozzájárul ahhoz, hogy a szakembert a Varázserdő Óvoda heti 2, a
Gondozási Központ heti 1 órában megbízásos jogviszony keretén belül 2014. szeptember 1.től 2014. december 31-ig foglakoztassa. A szakember megbízásos jogviszony keretén belül
történő foglalkoztatásához a Gondozási Központ részére 115.000,- Ft a Varázserdő Óvoda
részére 205.000,- Ft forrást biztosít az intézmények részére a 2014. évi költségvetés
tartalékkerete terhére.
Felkéri az intézményvezetőket a szükséges intézkedések megtételére, megállapodások
aláírására.

Felelős:

Határidő:

Ruck Márton-polgármester
Krucsai Mariann pénzügyi vezető
Mészárosné Hrubák Mária- intézményvezető
Varga Jánosné- intézményvezető
azonnal
106/2014.(VII.15.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyarország
2014. évi központi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. melléklet 1. pont IV.
alpontja szerint, valamint az ennek végrehajtására kiadott, a megyei önkormányzati tartalékból
nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I. 31.)
BM rendelet alapján rendkívüli önkormányzati támogatási kérelmet nyújt be.
Megbízza a polgármestert, hogy a támogatási igény benyújtásáról és a támogatás jogszerű
felhasználásáról gondoskodjon.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Ruck Márton polgármester
Krucsai Mariann pénzügyi vezető

107/2014.(VII.15.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és tudomásul vette a
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. szám alatti Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal
beázásával kapcsolatos sürgős felújítási munkák igényét.
Fedezetet a 2014. évi költségvetésből azonban erre nem tud biztosítani.
Felkéri a polgármestert, hogy ingatlan javítása, felújítása érdekében 15.374,- EFt összegben
rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére nyújtson be kérelmet.

Felelős: Ruck Márton polgármester
Határidő: értelem szerint
108/2014.(VIII.25.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Medgyesegyházi
KÉSZ Nonprofit Kft. folyószámla hitelkeret meghosszabbításához 2014. december 31.
napjáig. Az Önkormányzat naptári éven belüli, likvid hitelfelvételhez és annak járulékos
költségeihez készfizető kezességet vállal maximum 10 millió Ft erejéig.
A Képviselő-testület a kezességvállalási díjat 1.000,- Ft összegben határozza meg.
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

109/2014.(VIII.25.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Medgyesegyházi
KÉSZ Nonprofit Kft. folyószámla hitel felvételéhez, 2015. január 1. napjától 2015. december
31. napjáig. Az Önkormányzat naptári éven belüli, likvid hitelfelvételhez és annak járulékos
költségeihez készfizető kezességet vállal maximum 10 millió Ft erejéig.
A Képviselő-testület a kezességvállalási díjat 1. 000,- Ft összegben határozza meg.
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

110/2014.(VIII.25.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza városban a
Helyi Választási Bizottság tagjának:
Horváth András, Medgyesegyháza, Szabadság u. 5.
Lipták László, Medgyesegyháza, Deák F. u. 67.
Szamosi Mihály, Medgyesegyháza, Jókai u. 2.
Póttagjának:

Faraga Beáta, Medgyesegyháza, Vécsei u. 10.
Kiss László, Medgyesegyháza, Táncsics u. 1/a
szám alatti lakost megválasztja.
Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület a 224/2010.(VIII.03.) Kt. határozatát hatályon kívül
helyezi.
Felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző, HVI vezető
Határidő: értelemszerűen
119/2014.(IX.9.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. I.
félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Ruck Márton polgármester
120/2014.(IX.9.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ Szakmai
Programjának - a határozat mellékletét képező tartalmú – módosításait elfogadja.

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

121/2014.(IX.9.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. 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: a Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról
szóló
- irat visszaküldésére: azonnal
a pályázat kiírására: azonnal

122/2014.(IX.9.) Kt. határozat

Medgyesegyháza
Városi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
az
Önkormányzat
működőképességének biztosítása érdekében az OTP Bank Nyrt. Dél-Alföldi Régió
Békéscsabai Igazgatóságától, mint számlavezető intézettől 19.000.000,- Ft összegű
folyószámla-hitelkeretet kíván igénybe venni, illetve a folyószámla hitelkeret szerződést meg
kívánja hosszabbítani.
A folyószámla-hitelkeret rendelkezésre tartási időszaka:
2014. szeptember 30. - 2014. december 30.
A folyószámla-hitelkeret lejárata: 2014. december 31.
A hitel fedezete az önkormányzat költségvetése, és az alábbiak:
„Az önkormányzat visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a Hitel
futamideje alatt amennyiben a Fizetési Számláján a jelen szerződés alapján esedékessé váló
fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak
biztosítása érdekében jelen Szerződés fennállása alatt és a Kölcsön teljes visszafizetéséig a
központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók és a
gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget Adós Fizetési Számlájára
átvezesse.”
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

123/2014.(IX.9.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik az
„Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozathoz, és ennek keretében 2014.
szeptember 27-én napközbeni rendezvényeket szervez, illetve csatlakozik az országos
tűzgyújtáshoz és a rendezvények időtartama alatt a programsorozat arculati elemeit tartalmazó
plakátot közzé teszi.

A Képviselő-testület a programok megvalósításának támogatására támogatási igényt nyújt be
az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozat támogatása felhasználásának
részletes szabályairól szóló 44/2014. (IX. 5.) BM rendelet szerinti támogatásra.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtásával kapcsolatban szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: Ruck Márton polgármester
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
Határidő: 2014. szeptember 15.
124/2014.(IX.30.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Mezőkovácsházi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság által készített, a Katasztrófavédelem Medgyesegyháza
területén 2013 és 2014 évben folytatott tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Ruck Márton polgármester
Határidő: azonnal
125/2014.(IX.30.) 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
126/2014.(IX.30.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyázi Varázserdő
Óvoda 2014/2015. nevelési évre vonatkozó munkatervében foglaltakkal egyetért.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Jánosné intézményvezető
127/2014.(IX.30.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete kamatmentes tagi kölcsönt nyújt a
Békés-Manifest Nonprofit Kft. részére 2.511.6o5.- Ft összegben, - a 2014. évi költségvetés
tartalék kerete terhére - melynek lejárata 2015. december 31.
A Békés-Manifest Kft. köteles a tagi kölcsönt 8 napon belül visszafizetni, amennyiben a feladat
ellátására központi forrásból támogatásban részesül, vagy a veszteség valamilyen más forrásból
megtérül.
Felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés aláírására és a szükséges intézkedések
megtételére.
A 2014. év IV. negyedévi veszteség kompenzálásáról 2014. decemberi ülésén dönt a képviselőtestület.
Felelős: Ruck Márton polgármester
Határidő: értrlem szerint
szerződés megkötésre: 2014. október 6.
128/2014.(IX.30.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinevezi Nadabán Jánost
(született: Gyula, 1947. január 19., anyja neve: Purzsa Mária, lakhelye: 5700 Gyula, Mátyás
király u. 7.) a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának 2014. október
22. napjától 2015. április 30. napjáig.
Felhatalmazza, hogy az ügyvezető munkaszerződését a jelenleg hatályos szerződéses
tartalommal kösse meg.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Ruck Márton: polgármester
129/2014.(IX.30.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az „Épületenergetikai
fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” KEOP-5.5.0/A/12-20130158 pályázat megvalósításához megkötött EU támogatás utófinanszírozott részének
megelőlegezését szolgáló 157.901.101,- Ft hitelszerződés módosítását kezdeményezi,
a 221/2013. (XII.12.) Kt. határozat b) pontját az alábbiak szerint módosítja:
A hitel folyósítása: 2013.12.15. -2015.06.29. folyamatos, a pályázat kiadásainak
felmerülésekor.
A hitel végső lejárata: 2015.06.30.
A módosítással nem érintett feltételek változatlan tartalommal fennmaradnak.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügylet egyéb feltételeiben
történő (folyósítási feltételek módosítása) megállapodás és a hitelszerződés
módosításának aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Ruck Márton: polgármester
Krucsai Mariann pénzügyi vezető
130/2014.(IX.30.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási igényt kíván
benyújtani a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásáról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelet 3.§. (5) bekezdése alapján 1164 q szén
vásárláshoz.
A Képviselő-testület a tűzifa / a szén szállítás költségeit, a rászorulókhoz történő eljuttatását
vállalja, ellenértéket a lakosságtól nem kér.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felkéri a jegyzőt a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások
szabályozásáról szóló helyi rendelet aktualizálására és testületi ülés elé terjesztésére a
támogatás elbírálása érdekében
Határidő: értelem szerint
Felelős: Ruck Márton polgármester
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
Krucsai Mariann pü. vezető
133/2014.(X.21.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának képviselő-testülete Dr. Nagy Béla György
főállású polgármester illetményét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés c) pontja alapján 448.727,- Ft összegben határozza
meg. A polgármester az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján havonta 67.309,- Ft összegű
költségtérítésre jogosult.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Sütő Mária Márta alpolgármester
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
133/2014.(X.21.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának képviselő-testülete Dr. Nagy Béla György
főállású polgármester illetményét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés c) pontja alapján 448.727,- Ft összegben határozza

meg. A polgármester az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján havonta 67.309,- Ft összegű
költségtérítésre jogosult.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Sütő Mária Márta alpolgármester
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
134/2014.(X.21.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sütő Mária Márta képviselőt
társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztja.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester
135/2014.(X.21.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának képviselő-testülete Sütő Mária Mártát társadalmi
megbízatású alpolgármester illetményét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján 157.055,- Ft összegben határozza meg. A
társadalmi megbízatású alpolgármester az Mötv. 80. § (3) bekezdésé alapján havonta 23 558
Ft összegű költségtérítésre jogosult.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
136/2014.(X.21.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság elnökének és tagjainak az alábbi személyeket megválasztja:
Elnök: Dusik János
Tagok: Kraller József
Nagy Attila
Király Gyöngyi
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester
137/2014.(X.21.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális és Oktatási
Bizottság elnökének és tagjainak az alábbi személyeket megválasztja:

Elnök: Farkas Gyula
Tagok: Kraller József
Nagy Attila
Király Gyöngyi
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester
138/2014.(X.21.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy
vizsgálja felül az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2012.
(III.28.) számú rendeletét és terjessze azt a képviselő-testület november havi testületi ülésére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester
139/2014.(X.21.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy
készítse el az önkormányzat gazdasági programját és azt elfogadás céljából terjessze a
képviselő-testület elé.
Határidő: elfogadásra legkésőbb 2015. április 21.
Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester
140/2014.(X.21.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának képviselő-testülete megállapítja, hogy Ruck
Márton volt polgármestert jogviszonyának megszűnésével a polgármesteri tisztség ellátásának
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV.
törvény 2 § (5) bekezdése alapján végkielégítésként háromhavi illetményének megfelelő
juttatás illeti meg, és 82 nap ki nem vett szabadság megváltásra jogosult. Felhatalmazza a
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester
141/2014.(X.21.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-Békési Kistérség Többcélú
Társulása Társulási Tanácsa ülésén a település képviseletére Dr. Nagy Béla György
polgármestert, akadályoztatása esetén Sütő Mária Mártát bízza meg, együttes
akadályoztatásuk esetén Dusik János képviselő jogosult a képviseletre.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester

142/2014.(XI.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
143/2014.(XI.25.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Oktatási Bizottság
2014. május - 2014. november hónapokban az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: azonnal
144/2014.(XI.25.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a piaci-vásári
helyfoglalási díjak, a közterület-használati díjak, az önkormányzati tulajdonú lakások
valamint a nem lakáscélú helyiségek bérleti díjait, valamint a szippantott szennyvíz díját nem
kívánja módosítani, díjemelést nem végez.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester
145/2014.(XI.25.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évben az önkormányzat
belső ellenőrzési feladatait önállóan kívánja ellátni.
Az elvégzendő belső ellenőrzési feladatokat a határozat mellékletét képező tartalommal
elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata alapján a
legkedvezőbb ajánlattevővel kössön szerződést a feladatellátás érdekében. A feladatellátáshoz
szükséges forrást a 2015. évi költségvetésben biztosítja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

Kivonat hiteléül:
___________________________________________________________________________

Simonka Jánosné jkv. vez.

Melléklet a 145/2014.(XI.25.) Kt. határozathoz

Medgyesegyháza Város Önkormányzata 2015. 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

Medgyesegyházi
Vízmű
Nonprofit Kft.

Cél: Annak
vizsgálata, hogy a
finanszírozási
szerződés szerinti
működési támogatás
felhasználása,
nyilvántartása
megfelelően,
hatékonyan és
szabályosan történike, illetve a
közszolgálati
tevékenység ellátása
szabályos, illetve
hatékony-e-

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

Pénzügyi,
szabályszerűségi
ellenőrzés

2015…….

…. revizori
nap

Módszer:
Szabályzatok,
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: 2014 év.

Medgyesegyházi
KÉSZ Nonprofit
Kft.

Cél: Annak
vizsgálata, hogy a
feladat-ellátási
megállapodás szerinti
feladatellátás,
valamint az
önkormányzati
finanszírozás
felhasználása,
nyilvántartása
megfelelően,
hatékonyan és
szabályosan történike.

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

Tárgy: A pénzügyi
elszámolások
és
dokumentumok, és az

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

Pénzügyi,
szabályszerűségi
ellenőrzés

2015.
……

…. revizori
nap

ehhez
kapcsolódó
szabályozásokban
foglaltak
érvényesülésének a
vizsgálata.
Időszak: 2014 év.

146/2014.(XI.25.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi KÉSZ
Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terv koncepcióját 55 502 977 Ft önkormányzati működési
támogatással elfogadja.
A támogatás ütemezése és a végleges támogatási összeg nagysága az önkormányzat átmeneti
és a 2015. évi költségvetésében kerül meghatározásra.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester
Horváth László ügyvezető
147/2014.(XI.25.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft-vel megkötött kegyeleti közszolgáltatási
szerződés módosítását a szociális temetés üzemeltetői feladatinak érdekében kezdeményezze a
szerződött partnerrel a közszolgáltatási szerződés módosítását.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, jognyilatkozatok megtételére és a
szerződés módosítására.
Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
Határidő: 2014. december 31.
148/2014.(XI.25.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy folytasson egyeztetést a helyi egyházakkal, hogy milyen feltételekkel biztosítanának
szociális parcellát az egyházi tulajdonú temetőkben.
Határidő: 2015. januári ülés
Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester
149/2014.(XI.25.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a Medgyesegyháza és Bánkút ÁFÉSZ-szal, mint
bérbeadóval a 1182/2. hrsz.-ú Szondy u. 1. szám alatti ingatlan bérleti szerződésének közös
megegyezéssel történő megszüntetésére. Felhatalmazza a polgármestert - a tárgyalások
eredménytelensége esetén -, hogy a bérleti jogviszonyt a szerződés szerinti 3 hónapos
felmondási idővel felmondja.
Felkéri a polgármestert, hogy tájékozódjon az ingatlan esetleges kedvezményes formájú
megvásárlási lehetőségéről.
Határidő: értelem szerint
Felelős:

Dr. Nagy Béla György polgármester

150/2014.(XI.25.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a
Mezőkovácsházi járásban működő kötelező felvételt biztosító általános iskolák
körzethatárainak meghatározására vonatkozó tervet, az abban foglaltakkal egyetért.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester
151/2014.(XI.25.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Horváth László Árpád
ügyvezető határozatlan idejű munkaszerződésének 2014. november 30. napjával közös
megegyezéssel történő megszüntetéséhez és ezzel a nappal a vezetői tisztségéről történő
lemondását is tudomásul veszi és elfogadja, azzal a feltétellel, ha 2015. március 31. napjáig
megbízási jogviszony keretében gondoskodik a KÉSZ Kft. által szerződésben vállalt folyó
pályázatok lebonyolítására, elszámolására vonatkozó feladatok szakszerű ellátásáról.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester
Horváth László ügyvezető
Holecz Andrásné munkaügyi ügyintéző
152/2014.(XI.25.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. december 1-től az
ügyvezetői feladatok ellátására kiírt pályázat eredményes elbírálásáig megbízási szerződést
köt Szabó Istvánné 5752 Bánkút, Dózsa u. 29. szám alatti lakossal a KÉSZ Nonprofit Kft.
ügyvezetői feladatok ellátására.
Havi megbízási díját 400 000 Ft összegben állapítja meg. Az ügyvezető részére havi 2 000 km
saját gépjármű használatot engedélyez a vonatkozó jogszabályok szerint.
Felkéri az ügyvezetőt a Kft. érintő személyi döntések cégbírósági nyilvántartásba vételével
kapcsolatos intézkedések megtételére.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester
Holecz Andrásné munkaügyi ügyintéző
Horváth László ügyvezető
153/2014.(XI.25.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki a
Medgyesegyházi Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői
feladatainak ellátására a határozat mellékletében foglalt tartalommal.
Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester,
Holecz Andrásné humánpolitikai ügyintéző
Határidő: azonnal.

Kivonat hiteléül:
___________________________________________________________________________

Simonka Jánosné jkv. vez.
Melléklet a 153 /2014. (XI.25.) Kt. határozathoz
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a
Medgyesegyházi Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Kft.
ügyvezetői feladatainak ellátására.
Pályázati feltételek:
- felsőfokú iskolai végzettség,
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet.
Előnyben részesül az a pályázó, aki rendelkezik:
- közgazdaságtudományi végzettséggel,
- pénzügyi képzettséggel és gyakorlattal,
- gazdasági társaságnál szerzett vezetői gyakorlattal,

- önkormányzatnál szerzett vezetői gyakorlattal.
Pályázathoz csatolni kell:
- szakmai önéletrajzot,
- 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: 2014. december 15.
A pályázat elbírálására legkésőbb a képviselő-testület 2015. januári ülésén kerül sor.
A munkakör betölthető 2015. február 1. napjától.
A pályázatokat Dr. Nagy Béla György polgármester címére kérjük benyújtani (5666
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.)
A pályázat iránt érdeklődők a Kft. alapításával, működésével, feladatellátásával kapcsolatosan
tájékoztatást kérhetnek Dr. Nagy Béla György polgármestertől.

154/2014.(XI.25.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
-

a Gondozási Központ érdekképviseleti fórumába: Farkas Gyula

-

a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesületbe: Dr. Nagy Béla György

-

a Varázserdő Óvoda Óvodaszékébe: Nagy Attila

-

a Schéner Mihály Általános Iskola Iskolaszékébe: Kraller József

képviselőket delegálja, mely személyeket felhatalmazza, hogy Medgyesegyháza Város
Önkormányzatát a szervezetekben teljes jogkörrel képviseljék.
Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: azonnal
155/2014.(XI.25.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Alföldi Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsába Dr. Nagy Béla György polgármestert delegálja Medgyesegyháza Város
Önkormányzatának képviseletére.

Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: azonnal
156/2014.(XI.25.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító a
Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak az alábbi személyeket
választja meg:
Tagok:
Beke András Medgyesegyháza, Táncsics u. 32.
Kraller József Medgyesegyháza, Batthyány u. 2/b
Lipták László Medgyesegyháza, Deák u. 67.
A Felügyelő Bizottsági tagok megbízatása határozott időre szól 2014. november 26. napjától
2019. november 25. napjáig tart.
Felhatalmazza a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:Dr. Nagy Béla György polgármester
Vízmű Kft. ügyvezetője
Határidő: értelem szerint
157/2014.(XI.25.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bíráló
Bizottság elnökének és tagjainak az alábbi személyeket megválasztja:
Elnök: Dr. Horváthné dr. Barta Edit
Tagok: Krucsai Mariann
Dusik János
Kraller József
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester

158/2014.(XI.25.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának

mint

alapító

a

Dr. Kulcsár Lászlóné
címe: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 60. szám alatti lakost választja meg 2014. november 26.
napjától 2015. május 31. napjáig.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester
Nadabán János ügyvezető
159/2014.(XI.25.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja megvásárolni a Gazsi
Ferencné (sz. an.:.) és Pej Tünde ( sz.:, an.:,.) által felajánlott Gárdonyi u. 2/2. sz. alatti
1181/2. hrsz.-ú társasházi ingatlan 44/240 részét.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester
160/2014.(XI.25.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pszichológus foglalkoztatásának
lehetőségeit megtárgyalta, hozzájárul ahhoz, hogy a szakembert a Varázserdő Óvoda heti 2, a
Gondozási Központ heti 2 órában megbízásos jogviszony keretén belül 2015. február 29.-ig
tovább foglakoztassa. A szakember megbízásos jogviszony keretén belül történő
foglalkoztatásához a Gondozási Központ részére 90.000,- Ft a Varázserdő Óvoda részére
90.000,- Ft fedezetet biztosít az átmeneti költségvetés terhére. Felkéri az intézményvezetőket
a szükséges intézkedések megtételére, megállapodások aláírására.
Felelős:

Határidő:

Dr. Nagy Béla György polgármester
Mészárosné Hrubák Mária- intézményvezető
Varga Jánosné- intézményvezető
azonnal
161/2014.(XI.25.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kftvel 2014. április 30-án megkötött Bérleti-üzemeltetési szerződés 4. számú mellékletét a
határozat mellékletének megfelelően módosítja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bérleti-üzemeltetési szerződés 4. számú mellékletét az
elfogadott formában írja alá, és a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. taggyűlésén fogadja el.
Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: értelem szerint
162/2014.(XI.25.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Gyulai Közüzemi
Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak az alábbi
személyeket válassza meg:

Elnök:
Nadabán János (anyja neve:, születési hely, idő:.) alatti lakos,
Tagok:
Török János (anyja neve: születési hely, idő:.) alatti lakos és
Juhász József (anyja neve:, születési hely, idő:.)
szám alatti lakos, mint munkavállalói küldött.
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Gyulai Közüzemi
Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy az elnök részére 50 000 Ft/hó, a tagok részére 30 000
Ft/hó tiszteletdíjat állapítson meg azzal, hogy az elnök és a tagok költségtérítésre ne legyenek
jogosultak.
A képviselő-testület javasolja kiegészíteni az alapító okirat 11.) pontját az alábbiakkal: „A
felügyelőbizottság elnökét a taggyűlés jelöli ki.”
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok és az alapító
okirat módosítás aláírására és felkérni az ügyvezetőt a cégbíróságnál történő átvezetéssel
kapcsolatos intézkedésre.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozatban foglaltak képviseletére a
Nkft. taggyűlésén.
Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester,
Daróczi László, a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. ügyvezetője,
Dr. Kovács Tamás jogász
Határidő: azonnal.
166/2014.(XI.28.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító tekintettel a
Medgyesegyházi Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő
Bizottság 2 tagjának lemondására, Kraller József elnök megbízatását 2014. november 30.
napjával visszavonja, a Felügyelő Bizottság tagjainak számát 4 főben határozza meg. A
Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak az alábbi személyeket választja meg:

Elnök:
Kis Árpád
Tagok:
Los Csaba ………………….. szám alatti lakost,
Molnár József …………………………. szám alatti lakost,
Sütő Mária Márta ………………………. szám alatti lakost.

A Felügyelő Bizottsági tagok megbízatása határozott időre szól 2014. december 1. napjától
2019. november 33. napjáig tart.
Felhatalmazza a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester
KÉSZ Kft. ügyvezetője
167/2014.(XI.28.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. december 1-től határozatlan
időre megbízási szerződést köt Szabó Istvánné 5752 Bánkút, Dózsa u. 29. szám alatti lakossal
a KÉSZ Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatok ellátására.
Havi megbízási díját 400 000 Ft összegben állapítja meg. Az ügyvezető részére havi 2 000 km
saját gépjármű használatot engedélyez a vonatkozó jogszabályok szerint.
Felkéri az ügyvezetőt a Kft.-t érintő személyi döntések cégbírósági nyilvántartásba vételével
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete 152/2014. (XI. 25.) Kt határozatát
hatályon kívül helyezi
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester
Holecz Andrásné munkaügyi ügyintéző
168/2014.(XI.28.) 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 2014. december 1-i hatállyal
történő aláírására, az ügyvezetőt pedig a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester
Szabó Istvánné ügyvezető

Dr. Nagy Béla György sk.
polgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit sk.
jegyző

Kivonat hiteléül:
___________________________________________________________________________

Simonka Jánosné jkv. vez.
melléklet a 168/2014.(XI.28.) Kt. határozathoz

A Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit
KFT alapító okiratának 2014. december 1.-ei módosítása
Az alapító az alapító okirat módosítását határozta el az alábbiak szerint:
1) Az alapító okirat 2. pontjában az alapító képviselőjének adatai az alábbiakra változnak:
Képviseletre jogosult neve: dr. Nagy Béla György polgármester
Anyja születési neve: ……………………….
Lakcím: 5600 Békéscsaba, Degré u. 13.
2) Az alapító okirat 11.1. pontja az alábbi lesz:
A társaságnak egy ügyvezetője van:
Név: Szabó Istvánné sz. Mittnach Klára
Születési hely és idő: ……………………….
Anyja születési neve: ……………………….
Lakcím: 5752 Medgyesegyháza, Bánkút Dózsa u. 29.
Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2014. december 1.
Az alapító az ügyvezetőt bármikor indoklás nélkül visszahívhatja.
3) Az alapító okirat 11.2. pontjának első bekezdése az alábbiakra változik:
Az ügyvezető tisztségét megbízási jogviszonyban látja el. A megbízási jogviszony részletes
tartalmát az alapítóval kötött szerződésben kell rögzíteni.
4) Az alapító okirat 13.1 pontja az alábbiakra változik:
A társaságnál 4 tagú felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottság elnökét és tagjait az
alapító jelöli ki.
A felügyelő bizottság megbízatása 2014. december 1-től 2019. november 30-ig szól.
5) Az alapító okirat 13.2.; 13.3. ; 13.4. pontjai az alábbiak lesznek:

13.2. A felügyelő bizottság elnöke:
Név: Kiss Árpád
Anyja születési neve: ………………….............
Lakcím: 5666 Medgyesegyháza, Báthory u. 33.
13.3. A felügyelő bizottság tagjai:
Név: Los Csaba
Anyja születési neve: ………………………..
Lakcím: 5666 Medgyesegyháza, Damjanich u. 30.
Név: Molnár József

Anyja születési neve: ………………………………..
Lakcím: 5666 Medgyesegyháza, Vörösmarty u. 5.
Név: Sütő Mária Márta
Anyja születési neve: …………………………..
Lakcím: 5666 Medgyesegyháza, Hősök u. 11.

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

6) Egyebekben az alapító okirat nem változik.

Medgyesegyháza, 2014. december 1.

Dr. Nagy Béla György
polgármester

169/2014.(XII.1.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. november 28-án a
Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság tagjairól hozott 166/2014.
(XI.28.) Kt. határozatát, valamint a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. alapító okirat
módosításáról hozott 168/2014. (XI.28.) Kt. határozatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester
Szabó Istvánné ügyvezető

Dr. Nagy Béla György sk.
polgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit sk.
jegyző
170/2014.(XII.1.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító tekintettel a
Medgyesegyházi Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő
Bizottság 2 tagjának lemondására, Kraller József elnök megbízatását 2014. november 30.
napjával visszavonja és a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak az alábbi személyeket
választja meg:
Elnök:
Kis Árpád 5666 Medgyesegyháza, Báthory u. 33.
Tagok:
Los Csaba 5666 Medgyesegyháza, Damjanich u. 30.
Molnár József 5666 Medgyesegyháza, Vörösmarty u. 5.
A Felügyelő Bizottsági tagok megbízatása határozott időre szól 2014. december 1. napjától
2019. november 30. napjáig tart.
Felhatalmazza a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester
KÉSZ Kft. ügyvezetője

Dr. Nagy Béla György sk.
polgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit sk.
jegyző

171/2014.(XII.1.) 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 2014. december 1-i hatállyal
történő aláírására, az ügyvezetőt pedig a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint

Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester
Szabó Istvánné ügyvezető

Dr. Nagy Béla György sk.
polgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit sk.
jegyző

Kivonat hiteléül:
___________________________________________________________________________

Simonka Jánosné jkv. vez.
melléklet a 171/2014.(XII.1.) Kt. határozathoz

A Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit
KFT alapító okiratának 2014. december 1.-ei módosítása
Az alapító az alapító okirat módosítását határozta el az alábbiak szerint:
1) Az alapító okirat 2. pontjában az alapító képviselőjének adatai az alábbiakra változnak:
Képviseletre jogosult neve: dr. Nagy Béla György polgármester
Anyja születési neve: …………………………………
Lakcím: 5600 Békéscsaba, Degré u. 13.
2) Az alapító okirat 11.1. pontja az alábbi lesz:
A társaságnak egy ügyvezetője van:
Név: Szabó Istvánné sz. Mittnach Klára
Születési hely és idő: …………………………….
Anyja születési neve: ………………………………..
Lakcím: 5752 Medgyesegyháza, Bánkút Dózsa u. 29.
Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2014. december 1.
Az alapító az ügyvezetőt bármikor indoklás nélkül visszahívhatja.
3) Az alapító okirat 11.2. pontjának első bekezdése az alábbiakra változik:
Az ügyvezető tisztségét megbízási jogviszonyban látja el. A megbízási jogviszony részletes
tartalmát az alapítóval kötött szerződésben kell rögzíteni.
4) Az alapító okirat 13.1 pontja utolsó mondata az alábbi lesz:
A felügyelő bizottság megbízatása 2014. december 1-től 2019. november 30-ig szól.

5) Az alapító okirat 13.2.; 13.3. pontjai az alábbiak lesznek:
13.2. A felügyelő bizottság elnöke:
Név: Kiss Árpád
Anyja születési neve: ……………………………….
Lakcím: 5666 Medgyesegyháza, Báthory u. 33.
13.3. A felügyelő bizottság tagjai:
Név: Los Csaba
Anyja születési neve: ………………………………..
Lakcím: 5666 Medgyesegyháza, Damjanich u. 30.
Név: Molnár József
Anyja születési neve: ……………………………………...
Lakcím: 5666 Medgyesegyháza, Vörösmarty u. 5.
6) Egyebekben az alapító okirat nem változik.
Medgyesegyháza, 2014. december 1.

Dr. Nagy Béla György
polgármester
172/2014.(XII.11.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Közös
Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló 2012. december 28.-án kelt, és
2013. október 14.-én módosított megállapodást a határozat mellékletét képező tartalommal
közös megegyezéssel 2014. december 31. napjával megszünteti.
Felhatalmazza a polgármestert az okirat aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester
Horváthné dr. Barta Edit jegyző
Határidő: értelem szerint

Kivonat hiteléül:
___________________________________________________________________________

Simonka Jánosné jkv. vez.

melléklet a 172/2014.(XII.11.) Kt. határozatához
MEGÁLLAPODÁS
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MEGSZÜNTETÉSÉRŐL
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5666 Medgyesegyháza,
Kossuth tér 1. képviseli: Dr. Nagy Béla György polgármester), valamint Pusztaottlaka
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás utca
10. képviseli: Árgyelán Elvira polgármester) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 85.§-ban foglalt felhatalmazás alapján
az alábbiakról állapodik meg.
Előzmény:
Felek 2012. december 28-án megállapodást kötöttek Közös Önkormányzati Hivatal
alakításáról és fenntartásáról, mely megállapodást 2013. október 14-én módosítottak.
Pusztaottlaka Község Önkormányzata a 73/2014. ( XII. 09.) Kt. határozatában döntött arról,
hogy 2015. január 1. napjával Pusztaottlaka települést érintő hatósági, önkormányzati és
pénzügyi feladatokat a Kunágotai Közös Önkormányzati Hivatalhoz (5746 Kunágota, Rákóczi
u. 9.) való csatlakozással kívánja ellátni.
1. Felek megállapodnak abban, hogy az előzményekre tekintettel a Közös Önkormányzati
Hivatal Medgyesegyháza Város Önkormányzata és Pusztaottlaka Község
Önkormányzata által történő közös működtetését 2014. december 31. napjával
megszüntetik.
2. 2015. január 1-től a Medgyesegyháza várost érintő hatósági, önkormányzati és pénzügyi
feladatokat Medgyesegyháza Város Önkormányzata önálló települési Polgármesteri
Hivatal útján, míg a Pusztaottlaka községet érintő hatósági, önkormányzati és pénzügyi
feladatokat Pusztaottlaka Község Önkormányzata a Kunágotai Közös Önkormányzati
Hivatal útján látja el.
3. A Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkeretéből 4 státusz visszaadásra
kerül Pusztaottlaka Község Önkormányzata részére. Az álláshelyen foglalkoztatott
köztisztviselők továbbfoglalkoztatása 2015. január 1-től a Kunágotai Közös
Önkormányzati Hivatalnál történik.
4. A közös hivatal kirendeltségén lévő ingatlan és ingó vagyon Pusztaottlaka Község
Önkormányzata tulajdonát képezi, melyeket a közös önkormányzati hivatal, mint
használó 2014. december 31. napjával tulajdonos önkormányzat részére leltár szerint
visszaad.

5. Pusztaottlaka Önkormányzata a Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal 2014.
évi finanszírozásához vállalt pénzügyi hozzájárulás összegét a Medgyesegyházi Közös
Önkormányzati Hivatal elfogadott költségvetése szerint megfizette. A végleges
elszámolásra a tényleges kiadások ismeretében 2015. január 30. napjáig kerül sor.
6. Jelen megállapodás aláírást követően lép hatályba.
Jelen megállapodást a felek Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestületének…/2014. (XII. ...) Kt. és Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselőtestületének ../2014. (XII….) Kt. számú határozata alapján, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt aláírják.

Medgyesegyháza, 2012. december 11.

Dr. Nagy Béla György
polgármester

Árgyelán Elvíra
polgármester

173/2014.(XII.11.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 84. §. (1) bekezdésében és az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosító okiratát
2015. január 1-jai hatállyal a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Módosítás oka:
A 2015. január 1. napjától Pusztaottlaka Község Önkormányzata a Pusztaottlaka települést
érintő hatósági, önkormányzati és pénzügyi feladatokat a Kunágotai Közös Önkormányzati
Hivatalhoz (5746 Kunágota, Rákóczi u. 9.) való csatlakozással kívánja ellátni, így ettől az
időponttól a jelen módosítással érintett költségvetési szerv csak Medgyesegyháza Városi
Önkormányzat szerveként működik, Medgyesegyháza városra kiterjedő feladat-, és
hatáskörrel.
A Pusztaottlaka községgel kapcsolatos feladatellátást a Kunágotai Közös Önkormányzati
Hivatal veszi át. A Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaottlaka
kirendeltségének munkavállalóit 2015. január 1-től a Kunágotai Közös Önkormányzati
Hivatal foglalkoztatja tovább. Az átadott létszámkeret 4 fő.
Pusztaottlaka község vonatkozásában a Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal
kötelezettségvállalása 2014. december 31-ig terjedhet.

A képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert Magyar Államkincstárnál a
módosított alapító okirat törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
Határidő: értelem szerint
Kivonat hiteléül:
___________________________________________________________________________

Simonka Jánosné jkv. vez.

melléklet a 173/2014.(XII.11.) Kt. határozatához
A Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal
Alapító Okiratának Módosító Okirata
(2015. január 1-től)
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 84. §. (1) bekezdésében és az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát 2015. január 1-jai
hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat az alábbi bevezető résszel egészül ki:
„Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.
rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:”
2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. Az intézmény neve: Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal”
3. Az alapító okirat 3. pontja hatályát veszti.
4. Az alapító okirat 4/a. és 4/b pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. Alapító és irányító szerv neve, címe: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete. 5666. Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Alapítás kelte: 1990. október
1.„
5. Az alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 7. Az intézmény illetékességi és működési köre: Medgyesegyháza város közigazgatási
területe.”
6. Az alapító okirat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„10. Tevékenységi kör:
Az Mötv. 84. § (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal ellátja Medgyesegyháza
Város Önkormányzatainak működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladatés 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 költségvetési szerveinek, valamint az önálló jogi személyiségű DélBékési
Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati
Társulás,
adminisztratív,
munkaszervezeti, valamint számviteli, könyvviteli, gazdálkodási feladatait.”
7. Az alapító okirat 13. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„13. A költségvetési szerv ingatlan vagyonnal nem rendelkezik.”
8. Az alapító okirat 15. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„15. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
A polgármesteri 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 polgármester nevezi ki határozatlan
időre és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.”
9. Az alapító okirat 17. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„17. Az alapító okirat hatályossága: Az alapító okirat 2015. január 1. napján lép
hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Medgyesegyházi Közös Önkormányzati
Hivatal 2014. május 1-től hatályos egységes szerkezetű alapító okirata, amelyet
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 70/2014. (IV.29) Kt. sz.
határozatával, Pusztaottlaka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 28/2014.
(IV.29.) Kt. sz. határozatával fogadott el.”
A 2015. január 1. napjától Pusztaottlaka Község Önkormányzata a Pusztaottlaka települést

érintő hatósági, önkormányzati és pénzügyi feladatokat a Kunágotai Közös Önkormányzati
Hivatalhoz (5746 Kunágota, Rákóczi u. 9.) való csatlakozással kívánja ellátni, így ettől az
időponttól a jelen módosítással érintett költségvetési szerv csak Medgyesegyháza Városi
Önkormányzat szerveként működik, Medgyesegyháza városra kiterjedő feladat-, és
hatáskörrel.
A Pusztaottlaka községgel kapcsolatos feladatellátást a Kunágotai Közös Önkormányzati
Hivatal veszi át. A Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaottlaka
kirendeltségének munkavállalóit 2015. január 1-től a Kunágotai Közös Önkormányzati
Hivatal foglalkoztatja tovább. Az átadott létszámkeret 4 fő.
Pusztaottlaka község vonatkozásában a Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal
kötelezettségvállalása 2014. december 31-ig terjedhet.
Medgyesegyháza, 2014. december 11.
Dr. Nagy Béla György
polgármester
Záradék:
Jelen Alapító Okiratot módosító okiratot a Mötv. 85.§-ának (1) bekezdése alapján
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a …../2014. (XII.11.) Kt.
határozatával elfogadta.
174/2014.(XII.11.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítani kívánja a Dél-Békési
Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodását 2015. január 1. napjával a határozat
mellékletét képező tartalommal.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás aláírására, azzal, hogy a
Mezőhegyes csatlakozására vonatkozó részt csak akkor írja alá, amennyiben Mezőhegyes
írásban vállalja a korábban meghatározott feltételek teljesítését.
Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: 2014. december 15.
Kivonat hiteléül:
___________________________________________________________________________

Simonka Jánosné jkv. vez.

melléklet a 174/2014.(XII.11.) Kt. határozatához

Dél-Békési Kistérség
Többcélú Társulás
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
2. sz. módosítása
Almáskamarás

Magyardombegyház

Battonya
Dombegyház
Dombiratos
Kaszaper
Kevermes
Kisdombegyház
Kunágota
Magyarbánhegyes

Medgyesbodzás
Medgyesegyháza
Mezőkovácsháza
Nagybánhegyes
Nagykamrás
Pusztaottlaka
Végegyháza
Mezőhegyes

települések részvételével
A DÉL-BÉKÉSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK

2. sz. módosítása
A társult tagok Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) k. pontja és Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (továbbiakban: Mötv.) 87. §-ban
kapott felhatalmazás alapján a 2013. június 30. napján kelt társulási megállapodást
(továbbiakban: Megállapodást) az alábbiak szerint módosítják:
Előzmények:
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 157/2014. (V. 27.) Kt. határozatával kinyilvánította,
hogy 2015. január napjától csatlakozni kíván a Társuláshoz.
A társulás tagjai tekintettel a személyi változásokra módosítani kívánják a munkaszervezet
székhelyét.
A Társulás figyelemmel az előtte álló feladatokra, pályázatokra módosítani kívánja a
Bizottsági struktúrájának rendszerét, a bizottságok számát és személyi összetételét.
A Társulási tagok számának és a tag települések képviselőinek a személyében történő
változása, valamint a lakosságszám aktualizálása miatt szükséges a Megállapodás 1.
mellékletének módosítása.
Az alaptevékenységek szakfeladat-rend szerinti besorolása változott kormányzati funkciók
szerint, melyet a 2. melléklet tartalmaz.
Az elnök, alelnökök személyében történő változás, valamint a bizottsági struktúra módosítása
miatt szükséges a Megállapodás 3. mellékletének módosítása.
1. A Megállapodás IV. fejezet Bizottságok alfejezete helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Bizottságok
1. A Tanács az alábbi bizottságokat hozza létre:
Pénzügyi Bizottságot, Szociális Egészségügyi és Oktatási Bizottságot,
Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságot.
2. A bizottságok 4 fősek, melyek tagjait a Társulási Tanács választja meg, 3 főt
saját tagjai sorából, 1 főt külső szakértők közül.

3. A bizottságok feladat és hatáskörei a Szervezeti és Működési Szabályzatban
kerül meghatározásra.
4. A Társulási Tanács a kistérség sajátos, egy vagy több konkrétan meghatározott
feladatának előkészítésére és végrehajtására Eseti Munkabizottságot hozhat
létre.
5. Az Eseti Munkabizottság feladatát, tagjainak számát, összetételét a Társulási
Tanács határozza meg, tagjaira bármely tanácstag javaslatot tehet. Az Eseti
Munkabizottság elnöki feladatait csak a Tanács tagjai sorából e feladatra
megválasztott tag láthatja el, aki az Eseti Munkabizottság véleményéről és
javaslatáról a Társulási Tanács Elnökét és többi tagját írásban tájékoztatja.
6. A Bizottságok működésére az önkormányzati bizottságokra vonatkozó
szabályokat kell megfelelően alkalmazni.”
2. A Megállapodás IV. fejezet Társulás Munkaszervezete alfejezete helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„Társulás Munkaszervezete
1. A Társulás munkaszervezetének feladatait Mezőkovácsháza település polgármesteri
hivatala látja el.
2. A munkaszervezet vezetője Mezőkovácsháza település jegyzője.
3.

A

munkaszervezet

ellátja

Tanács

működésével

kapcsolatos

valamennyi

adminisztratív, szervezési, döntés- előkészítési és végrehajtási feladatokat.
4. Mezőkovácsháza település polgármesteri hivatala a Tanács működésével
kapcsolatos pénzügyi-gazdálkodási feladatokat gazdasági vezetőjének felelősségével, a
kijelölt munkatárs útján látja el.”
3. A Megállapodás 1. melléklete helyébe jelen megállapodás 1. melléklete lép.
4. A Megállapodás 2. melléklete helyébe jelen megállapodás 2. melléklete lép.
5. A Megállapodás 3. melléklete helyébe jelen megállapodás 3. melléklete lép.
6. A Megállapodás jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal
fennmaradnak.
7. Jelen módosítás 2015. január 1. napján lép hatályba.
8. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mötv. és a vonatkozó
jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Medgyesegyháza, 2014. december ..

Aláírás külön íven

Záradék:
A Társulási Megállapodás módosítását a képviselő-testületek az alábbi határozatokkal hagyták
jóvá:
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:
Almáskamarás Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Battonya Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Dombegyház Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Dombiratos Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kaszaper Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kevermes Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kisdombegyház Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kunágota Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Magyardombegyház Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Mezőhegyes Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Nagybánhegyes Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Nagykamarás Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Jóváhagyó határozat száma:

Pusztaottlaka Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Végegyháza Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

5747 Almáskamarás, Dózsa u 54.

Képviselő
(polgármester)
Mazán Attila

1. melléklet
Lakosságszá
m (fő)
974

5830 Battonya, Fő u. 91.

Marjai János

6043

5836 Dombegyház, Felszabadulás
u. 5.
5745 Dombiratos, Széchenyi u.
42.
5948 Kaszaper, Szent Gellért tér
1.
5744 Kevermes, Jókai u 1.

Dr. Varga Lajos

2160

Bojczán Nándor
Lászlóné
Csürhés István

626

Lantos Zoltán

2021

5837 Kisdombegyház, Kossuth u.
77.
5746 Kunágota, Rákóczi u. 9.

Magyar Zsolt István

540

Süli Ernő

2890

5667 Magyarbánhegyes, Jókai u
38.
5838 Magyardombegyház, Zalka
u 61.
5663 Medgyesbodzás, Széchenyi
u 38.
5666 Medgyesegyháza, Kossuth
tér 1.

Sódarné Varga
Gyöngyi
Dús Ildikó

2355

Krucsai József

1115

Település

Székhely

Almáskamarás Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Battonya Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Dombegyház Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete
Dombiratos Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Kaszaper Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Kevermes Község Önkormányzata Képviselőtestülete
Kisdombegyház Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Kunágota Község Önkormányzata Képviselőtestülete
Magyarbánhegyes Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Magyardombegyház Község Önkormányzata
Képviselő–testülete
Medgyesbodzás Község Önkormányzata
Képviselő–testülete
Medgyesegyháza Város Önkormányzata
Képviselő–testülete

1997

257

Dr. Nagy Béla György 3721

Mezőhegyes Város Önkormányzata
Képviselő–testülete
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
Képviselő–testülete
Nagybánhegyes Község Önkormányzata
Képviselő–testülete
Nagykamarás Község Önkormányzata
Képviselő–testülete
Pusztaottlaka Község Önkormányzata
Képviselő–testülete
Végegyháza Község Önkormányzata
Képviselő–testülete

5820 Mezőhegyes, Kozma F. u.
11.
5800 Mezőkovácsháza, Árpád u.
176.
5668 Nagybánhegyes, Kossuth u.
64.
5751 Nagykamarás, Kossuth u. 2.
5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás
u. 10.
5811 Végegyháza, Széchenyi u 2.

Mitykó Zsolt

5514

Varga Gusztáv

6254

Farkas Sándor

1341

Pelle István

1438

Árgyelán Elvíra

404

Varchó István

1455

2 melléklet

A társulás alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:
011130
011210
041140
041231
041232
041233
041236
041237
045120
072112
081043
082044
082091
091140
091220
092120
098022
101222
102030
104060
107053
107080
107090

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó ás általános igazgatási
szerve
Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése
Területfejlesztés igazgatás
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Országos közfoglalkoztatási program
Közfoglalkoztatási mintaprogram
Út, autópálya építése
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása
Könyvtári szolgáltatások
Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával
összefüggő működtetési feladatok
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával
összefüggő működtetési feladatok
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenyég működtetési feladatai
Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
Idősek, demens betegek nappali ellátása
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok

3. melléklet
Elnök:
Varga Gusztáv Mezőkovácsháza város polgármestere
Alelnökök:
Varchó István Végegyháza település polgármestere
Árgyelán Elvíra Pusztaottlaka település polgármestere
Pénzügyi Bizottság:
Elnök:
Pelle István Nagykamarás település polgármestere
Tagok:
Lantos Zoltán Kevermes település polgármestere
Süli Ernő Kunágota település polgármestere
Baukó Lászlóné külsős tag
Szociális Egészségügyi és Oktatási Bizottság:
Elnök:
Marjai János Battonya város település polgármestere
Tagok:
Mazán Attila Almáskamarás település polgármestere
Bojczán Nándor Lászlóné Dombiratos település polgármestere
……………… külsős tag
Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság:
Elnök:
Csürhés István Kaszaper település polgármestere

Tagok:
Krucsai József Medgyesbodzás település polgármestere
Dr. Varga Lajos Dombegyház település polgármestere
Ruck Márton külsős tag

175/2014.(XII.11.) Kt. határozat

EDIT méltatása
Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: 2014. december 15.
Kivonat hiteléül:
___________________________________________________________________________

Simonka Jánosné jkv. vez.
melléklet a 174/2014.(XII.11.) Kt. határozatához

Dél-Békési Kistérség
Többcélú Társulás
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
3. sz. módosítása
Almáskamarás
Battonya
Dombegyház
Dombiratos
Kaszaper
Kevermes
Kisdombegyház

Magyardombegyház
Medgyesbodzás
Medgyesegyháza
Mezőkovácsháza
Nagybánhegyes
Nagykamrás
Pusztaottlaka

Kunágota
Magyarbánhegyes

Végegyháza
Mezőhegyes
települések részvételével

A DÉL-BÉKÉSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK

3. sz. módosítása
A társult tagok Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) k. pontja és Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (továbbiakban: Mötv.) 87. §-ban
kapott felhatalmazás alapján a 2013. június 30. napján kelt társulási megállapodást
(továbbiakban: Megállapodást) az alábbiak szerint módosítják:
Előzmények:
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 157/2014. (V. 27.) Kt. határozatával kinyilvánította,
hogy 2015. január napjától csatlakozni kíván a Társuláshoz.
A társulás tagjai tekintettel a személyi változásokra módosítani kívánják a munkaszervezet
székhelyét.
A Társulás figyelemmel az előtte álló feladatokra, pályázatokra módosítani kívánja a
Bizottsági struktúrájának rendszerét, a bizottságok számát és személyi összetételét.
A Társulási tagok számának és a tag települések képviselőinek a személyében történő
változása, valamint a lakosságszám aktualizálása miatt szükséges a Megállapodás 1.
mellékletének módosítása.
Az alaptevékenységek szakfeladat-rend szerinti besorolása változott kormányzati funkciók
szerint, melyet a 2. melléklet tartalmaz.
Az elnök, alelnökök személyében történő változás, valamint a bizottsági struktúra módosítása
miatt szükséges a Megállapodás 3. mellékletének módosítása.
9. A Megállapodás IV. fejezet Bizottságok alfejezete helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Bizottságok
3. A Tanács az alábbi bizottságokat hozza létre:
Pénzügyi Bizottságot, Szociális Egészségügyi és Oktatási Bizottságot,
Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságot.
4. A bizottságok 4 fősek, melyek tagjait a Társulási Tanács választja meg, 3 főt
saját tagjai sorából, 1 főt külső szakértők közül.
4. A bizottságok feladat és hatáskörei a Szervezeti és Működési Szabályzatban
kerül meghatározásra.
4. A Társulási Tanács a kistérség sajátos, egy vagy több konkrétan meghatározott
feladatának előkészítésére és végrehajtására Eseti Munkabizottságot hozhat
létre.

5. Az Eseti Munkabizottság feladatát, tagjainak számát, összetételét a Társulási
Tanács határozza meg, tagjaira bármely tanácstag javaslatot tehet. Az Eseti
Munkabizottság elnöki feladatait csak a Tanács tagjai sorából e feladatra
megválasztott tag láthatja el, aki az Eseti Munkabizottság véleményéről és
javaslatáról a Társulási Tanács Elnökét és többi tagját írásban tájékoztatja.
6. A Bizottságok működésére az önkormányzati bizottságokra vonatkozó
szabályokat kell megfelelően alkalmazni.”
10. A Megállapodás IV. fejezet Társulás Munkaszervezete alfejezete helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„Társulás Munkaszervezete
1. A Társulás munkaszervezetének feladatait Mezőkovácsháza település polgármesteri
hivatala látja el.
2. A munkaszervezet vezetője Mezőkovácsháza település jegyzője.
3.

A

munkaszervezet

ellátja

Tanács

működésével

kapcsolatos

valamennyi

adminisztratív, szervezési, döntés- előkészítési és végrehajtási feladatokat.
4. Mezőkovácsháza település polgármesteri hivatala a Tanács működésével
kapcsolatos pénzügyi-gazdálkodási feladatokat gazdasági vezetőjének felelősségével, a
kijelölt munkatárs útján látja el.”
11. A Megállapodás 1. melléklete helyébe jelen megállapodás 1. melléklete lép.
12. A Megállapodás 2. melléklete helyébe jelen megállapodás 2. melléklete lép.
13. A Megállapodás 3. melléklete helyébe jelen megállapodás 3. melléklete lép.
14. A Megállapodás jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal
fennmaradnak.
15. Jelen módosítás 2015. január 1. napján lép hatályba.
16. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mötv. és a vonatkozó
jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Medgyesegyháza, 2014. december ..

Aláírás külön íven

Záradék:

A Társulási Megállapodás módosítását a képviselő-testületek az alábbi határozatokkal hagyták
jóvá:
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:
Almáskamarás Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Battonya Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Dombegyház Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Dombiratos Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kaszaper Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kevermes Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kisdombegyház Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kunágota Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Magyardombegyház Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Mezőhegyes Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Nagybánhegyes Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Nagykamarás Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Pusztaottlaka Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Végegyháza Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Jóváhagyó határozat száma:

5747 Almáskamarás, Dózsa u 54.

Képviselő
(polgármester)
Mazán Attila

1. melléklet
Lakosságszá
m (fő)
974

5830 Battonya, Fő u. 91.

Marjai János

6043

5836 Dombegyház, Felszabadulás
u. 5.
5745 Dombiratos, Széchenyi u.
42.
5948 Kaszaper, Szent Gellért tér
1.
5744 Kevermes, Jókai u 1.

Dr. Varga Lajos

2160

Bojczán Nándor
Lászlóné
Csürhés István

626

Lantos Zoltán

2021

5837 Kisdombegyház, Kossuth u.
77.
5746 Kunágota, Rákóczi u. 9.

Magyar Zsolt István

540

Süli Ernő

2890

5667 Magyarbánhegyes, Jókai u
38.
5838 Magyardombegyház, Zalka
u 61.
5663 Medgyesbodzás, Széchenyi
u 38.
5666 Medgyesegyháza, Kossuth
tér 1.

Sódarné Varga
Gyöngyi
Dús Ildikó

2355

Krucsai József

1115

Település

Székhely

Almáskamarás Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Battonya Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Dombegyház Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete
Dombiratos Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Kaszaper Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Kevermes Község Önkormányzata Képviselőtestülete
Kisdombegyház Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Kunágota Község Önkormányzata Képviselőtestülete
Magyarbánhegyes Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Magyardombegyház Község Önkormányzata
Képviselő–testülete
Medgyesbodzás Község Önkormányzata
Képviselő–testülete
Medgyesegyháza Város Önkormányzata
Képviselő–testülete

1997
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Dr. Nagy Béla György 3721

Mezőhegyes Város Önkormányzata
Képviselő–testülete
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
Képviselő–testülete
Nagybánhegyes Község Önkormányzata
Képviselő–testülete
Nagykamarás Község Önkormányzata
Képviselő–testülete
Pusztaottlaka Község Önkormányzata
Képviselő–testülete
Végegyháza Község Önkormányzata
Képviselő–testülete

5820 Mezőhegyes, Kozma F. u.
11.
5800 Mezőkovácsháza, Árpád u.
176.
5668 Nagybánhegyes, Kossuth u.
64.
5751 Nagykamarás, Kossuth u. 2.
5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás
u. 10.
5811 Végegyháza, Széchenyi u 2.

Mitykó Zsolt

5514

Varga Gusztáv

6254

Farkas Sándor

1341

Pelle István

1438

Árgyelán Elvíra

404

Varchó István

1455

2 melléklet

A társulás alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:
011130
011210
041140
041231
041232
041233
041236
041237
045120
072112
081043
082044
082091
091140
091220
092120
098022
101222
102030
104060
107053
107080
107090

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó ás általános igazgatási
szerve
Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése
Területfejlesztés igazgatás
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Országos közfoglalkoztatási program
Közfoglalkoztatási mintaprogram
Út, autópálya építése
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása
Könyvtári szolgáltatások
Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával
összefüggő működtetési feladatok
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával
összefüggő működtetési feladatok
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenyég működtetési feladatai
Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
Idősek, demens betegek nappali ellátása
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok

133

4. melléklet
Elnök:
Varga Gusztáv Mezőkovácsháza város polgármestere
Alelnökök:
Varchó István Végegyháza település polgármestere
Árgyelán Elvíra Pusztaottlaka település polgármestere
Pénzügyi Bizottság:
Elnök:
Pelle István Nagykamarás település polgármestere
Tagok:
Lantos Zoltán Kevermes település polgármestere
Süli Ernő Kunágota település polgármestere
Baukó Lászlóné külsős tag
Szociális Egészségügyi és Oktatási Bizottság:
Elnök:
Marjai János Battonya város település polgármestere
Tagok:
Mazán Attila Almáskamarás település polgármestere
Bojczán Nándor Lászlóné Dombiratos település polgármestere
……………… külsős tag
Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság:
Elnök:
Csürhés István Kaszaper település polgármestere
Tagok:
Krucsai József Medgyesbodzás település polgármestere
Dr. Varga Lajos Dombegyház település polgármestere
Ruck Márton külsős tag
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176/2014.(XII.16.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról
szóló beszámolót a határozat melléklete* szerint elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a következő képviselő-testületi ülésre adjon
beszámolót a még le nem járt határidejű, függőben lévő képviselő-testületi határozatokról.
* A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel.

Felelős: Liker János aljegyző
Határidő: azonnal
177/2014.(XII.16.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Medgyesegyházi
Orvosi Ügyelet fejlesztésével, miszerint 1 fő orvos+1 fő gépkocsivezető biztosítja a központi
ügyeleti ellátás keretén belül a medgyesegyházi fióktelephely működését.
Vállalja, hogy a fejlesztéssel kapcsolatos, a települést lakosságszám alapján terhelő
hozzájárulás mértékét, 100 Ft/lakos/hó összegben a 2015. évi költségvetésében biztosítja.
Ezzel egyidejűleg javasolja az ügyeletet fenntartó Dél-békési Ügyelet Önkormányzati
Társulás számára, hogy az ügyeleti ellátására indítsa meg a megfelelő közbeszerzési eljárást.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester
Krucsai Mariann pü. vezető
178/2014.(XII.16.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Medgyesegyházi
Vízmű Nonprofit Kft. részére 3 070 E Ft önkormányzati működési támogatást biztosít a 2015.
évi költségvetésében.
Közútkarbantartásra 2 000 E Ft-ot, köztemető karbantartására 1 070 E Ft-ot, azzal, hogy a
Kft. településüzemeltetési feladatokra vonatkozó üzleti tervrészét a soron következő
képviselő-testületi ülésén kívánja megtárgyalni.
Határidő: 2015. január 27.
Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester
Nadabán János a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. ügyvezetője
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179/2014.(XII.16.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a Pénzügyi
és Gazdasági Bizottságot arra, hogy vizsgálja meg és tegyen javaslatot a településüzemeltetés
feladatainak legoptimálisabb formában történő jövőbeni ellátására, és ezt a javaslatot a soron
következő képviselő-testületi ülésre terjessze elő.
Határidő: 2015. január 27.
Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
180/2014.(XII.16.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése értelmében a medgyesegyházi román és
szlovák nemzetiségi önkormányzattal kötött és a 89/2014. (V.27.) Kt. határozatával
jóváhagyott együttműködési megállapodásokat felülvizsgálta, és azokat akként módosítja,
hogy:
a.) a II. fejezet 1. pontjában nemzetiségi önkormányzatonként eltérő nagyságú helyiség
alapterületének az adott nemzetiségi önkormányzat szerződésben történő rögzítése
(szlovák 8 m2, román 12 m2)
b.) a II. fejezet 2. pontja törlésre kerül, és a következő pontok számozása eggyel csökken.
c.) a II. fejezet jelenlegi 7, 8., 9. pontjaiban és a III. fejezet bevezető részében szereplő
„Közös Önkormányzati Hivatal” szövegrész helyébe „Polgármesteri Hivatal” szövegrész
lép,
d.) a III. fejezet B) alcímének 9. pontjában szereplő „A Hivatal a gazdálkodás I. félévi
pénzügyi helyzetéről szeptember 15-ig , a ¾ éves helyzetéről a költségvetési koncepció
ismertetésekor - a számszaki részeket indokoló - tájékoztatót készít és azt a Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete elé terjeszti határidőben” szöveg helyébe „A Hivatal a
gazdálkodásról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási
jogszabályai által előírt kimutatásokat, beszámolókat elkészíti és a törvényes határidőn
belül a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elé terjeszti.” szöveg kerül az
államháztartási törvény beszámolókra vonatkozó rendelkezéseinek módosítása miatt.
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a határozat mellékletét képező tartalommal a módosított együttműködési megállapodást
megkösse a Medgyesegyházán működő nemzetiségi önkormányzatokkal.
Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: 2014. december 31.
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181/2014.(XII.16.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Dózsa Gy u.
1. sz. alatti szolgálati lakás felújítási munkálataira a 2015. évi költségvetés tervezésekor
anyagi lehetőségeihez mérten forrást biztosít.

Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Dr. Nagy Béla György polgármester
182/2014.(XII.16.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Dózsa Gy u.
2. sz. alatti szolgálati lakások felújítási munkálataira a 2015. évi költségvetés tervezésekor
anyagi lehetőségeihez mérten forrást biztosít.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Dr. Nagy Béla György polgármester
183/2014.(XII.16.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
Önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében az OTP Bank Nyrt. Dél-Alföldi
Régió Békéscsabai Igazgatóságától-mint számlavezető intézettől 27.700.000,- Ft összegű
folyószámla-hitelkeretet vesz igénybe a 2015. költségvetési évben.
A rendelkezésre tartás végső időpontja 2015.09.29.
A folyószámla-hitelkeret lejárata: 2015. szeptember 30.
A hitel fedezete az önkormányzat költségvetése, és az alábbiak:
"Az Adós vállalja, hogy a Hitel kamatát és 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 Fizetési Számlát és az egyéb számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja
ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.
Az önkormányzat visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a Hitel
futamideje alatt amennyiben a Fizetési Számláján a jelen szerződés alapján esedékessé váló
fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak
biztosítása érdekében jelen Szerződés fennállása alatt és a Kölcsön teljes visszafizetéséig a
központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók és a helyben
maradó gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget Adós Fizetési
Számlájára átvezesse."
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel és járulékaink megfizetésére.
Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti szerződés aláírására
felhatalmazza a polgármestert.
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Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Krucsai Mariann pénzügyi vezető

184/2014.(XII.22.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi az orvosi
ügyeleti ellátást biztosító Sani-Med-Trans Kft. az ügyeleti ellátás biztosítására vonatkozó,
2015. január 31-ével történő rendkívüli felmondását, mely szerint a feladatot ezen időpontot
követően gazdasági helyzete miatt nem tudja ellátni. A képviselő-testület tudomásul veszi a
rendkívüli felmondást.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester

Dr. Nagy Béla György sk.
polgármester

Liker János sk.
aljegyző

185/2014.(XII.22.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete annak érdekében, hogy lakosai
orvosi ügyeleti ellátása folyamatos és szakszerű legyen, az ügyeleti együttműködésben
résztvevő önkormányzatokkal egyetértésben az orvosi ügyeleti szolgáltató kiválasztására
indítandó eljárás eredményes befejezéséig, konkrétan: 2015. február elsejétől 2015. március
31-ig a dr. Szakál és Társa Bt.-vel feladat-ellátási szerződést köt (5600. Békéscsaba, Görbe u.
20/2; Adószáma: 22297622-1-04) a Sani-Med-Trans Kft-vel 2006-ban megkötött szerződés
tartalmával és kondícióival, melynek aláírására meghatalmazza polgármesterét.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester

Dr. Nagy Béla György sk.
polgármester

Liker János sk.
aljegyző
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