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Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 
 
13/2014. 

 
Jegyzőkönyv 

 
Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 21-én 
15:00 órakor kezdődött alakuló ülésén. 
 
A testületi ülés helye: Medgyesegyháza Kossuth tér 25. szám alatt a Művelődési Ház 
nagytermében. 
 
Jelen vannak: Dr. Nagy Béla György polgármester, Sütő Mária Márta, Király Gyöngyi, 
Kraller József, Farkas Gyula, Nagy Attila, Dusik János képviselők, Lipták László HVB elnök.  
 
Tanácskozási joggal részt vesz: Dr. Horváthé dr. Barta Edit jegyző, Liker János aljegyző. 
 
Jegyzőkönyvvezető: Simonka Jánosné ügyintéző. 
 
Dr. Nagy Béla György polgármester: Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Ellőtte 
kérem, hallgassuk meg a Himnuszt.  
Szeretném köszönteni a körünkben dr. Moka Esztert a Mezőkovácsházi Járási 
Kormányhivatal Hivatalvezetőjét. Felkérem Lipták Lászlót a Helyi Választási Bizottság 
Elnökét, tartsa meg tájékoztatóját a 2014. október 12-én megtartott helyi önkormányzati 
képviselők választásának eredményéről. 
 
Lipták László HVB elnök: Tájékoztatást fogok tartani, a helyi önkormányzati képviselők, 
polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. október 12-én 
megtartott választás eredményéről. A képviselő-testület 2014. augusztus 15-én választotta 
meg a Helyi Választási Bizottság tagjait. Működésünk során 56 határozatot hoztunk, köztük 
jelölt nyilvántartásba vételét, sorsolásokat, szavazólap elfogadásokat, eredmény 
megállapításokat és egy esetben kifogást bíráltunk el. Elmondható, hogy Medgyesegyházán a 
választások eredményesen és jogerősen lezárultak.  A választás napján a településen 3055 fő 
volt névjegyzékben, ebből szavazóként 1824 fő jelent meg, ez a választásra jogosultak 59,7 
%-a. A polgármester választáson 4 jelölt indult, 1804 érvényes szavazatot adtak le. A 
választást 945 érvénes szavazattal Dr. Nagy Béla György független jelölt nyerte. Gratulálok 
polgármesterré történő megválasztásához. A települési képviselők választásán 23 jelölt indult 
a leadott érvényes szavazólapok száma 1779 db. A települési képviselők választásán a 6 
legtöbb szavazatot szerző jelölt nyer mandátumot. A megválasztott képviselők: Sütő Mária 
Márta FIDESZ-KDMP 664 szavazat, Dusik János MSZP- DK- EGYÜTT  650 szavazat, 
Király Gyöngyi Ilona FIDESZ-KDMP 568 szavazat, Nagy Attila FÜGGETLEN  940 
szavazat,  Kraller  József  FIDESZ-KDMP  746  szavazat,  Farkas  Gyula  FÜGGETLEN  885  
szavazat. Gratulálok megválasztásukhoz, munkájukhoz jó egészséget, sok sikert! 
Ezen a napon került lebonyolításra a nemzetiségi önkormányzati választás is. Településünkön 
helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő választás a román és szlovák nemzetiség 
vonatkozásában került megtartásra. A nemzetiségi választásokkal kapcsolatosan a bizottság 
18 határozatot hozott. Mindkét választás eredményes és jogerős. 
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51/2014(X.12) sz. határozattal hozott döntést a román települési nemzetiségi önkormányzati 
választás eredményéről. A névjegyzékben 70 választópolgár szerepelt szavazóként 50 fő 
jelent meg, 71,4 %-os részvételi aránnyal. Az érvényes szavazólapok száma 48 volt. 7 jelölt 
indult, melyből a 3 legtöbb szavazatot szerző jelölt lett képviselő. A megválasztott 
képviselők: Varga Sándorné  45 szavazat, Negrea Constantin Dániel 46 szavazat, Misur 
György 46 szavazat. Mindannyian az „Összefogás a Magyarországi Románokért” Egyesület 
jelöltjei voltak. 
52/2014(X.12) sz. határozattal döntött a Helyi Választási Bizottság a szlovák települési 
nemzetiségi önkormányzati választás eredményéről. A névjegyzékben 78 választópolgár 
szerepelt, szavazóként 63 fő jelent meg, ez 80,76 %. Az érvényes szavazólapok száma 61 
volt. 5 jelölt indult, melyből a 3 legtöbb szavazatot szerző jelölt lett képviselő. A 
megválasztott képviselők: Nyáriné Szlávik Mária 52 szavazat, Gyivicsán Andrásné 47 
szavazat, Laczó András 50 szavazat. Mindannyian a Magyarországi Szlovák Szervezetek 
Uniója- Szövetsége és a Magyarországi Szlovákok Szövetsége közhasznú szervezet jelöltjei 
voltak. Mindenkinek gratulálok, sok sikert, jó egészséget kívánok munkájukhoz! 
Felkérem a megválasztott képviselőket, hogy mondják utánam az eskü szövegét.  
 
A megválasztott képviselők leteszik az esküt, aláírják az esküokmányokat.  
 
Lipták László HVB elnök: Felkérem a megválasztott polgármestert, hogy tegye le a 
polgármesteri esküt a képviselő-testület előtt. 
 
A megválasztott polgármester leteszi az esküt, aláírja az esküokmányt.  
 
Dr. Nagy Béla György polgármester: Megköszönöm  a  HVB  munkáját,  a  helyi  
szavazatszámláló bizottságban dolgozók munkáját. Meg szeretném adni a szót Ruck Márton 
kollégámnak, elődömnek, aki szólni kíván.  
 
Ruck Márton leköszönő polgármester: Szeretettel köszöntök mindenkit. Elsőként szeretnék 
gratulálni a megválasztott képviselőknek, és a polgármesternek. Szeretnék a jövőre nézve sok 
sikert kívánni. Az elmúlt négy évben sikerült eredményeket elérnünk, ezeket az eredményeket 
elődeink munkájára tudtuk építeni. Azt kívánom a mostani képviselő-testületnek is, hogy 
tegye meg mindent annak érdekében, hogy Medgyesegyháza fejlődjön. Ehhez kívánok nekik 
jó egészséget és sok sikert.  
 
Dr. Nagy Béla György polgármester: Itt szeretném megköszönni az elődömnek a munkáját, 
illetve köszönetet mondjak az előző képviselő-testületnek. Mindent el fogunk követni, hogy 
ezt a munkát folytatjuk, az Önök megelégedésére.  
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes valamennyi megválasztott képviselő 
jelen van. Meg szeretném köszönni mindenkinek a munkáját.  
Javaslatot teszek az alakuló ülés napirendjeire, melyek az alábbiak: 
 

NAPIREND: 
 

 
I. Tájékoztatók:  
 
1. Polgármesteri program ismertetése 
            Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
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II. Fő napirendek: 
 
1. Polgármesteri tisztség betöltésével kapcsolatos döntések 

Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 
2. Társadalmi megbízású alpolgármester megválasztása, eskütétele, jogviszonyával        
            kapcsolatos döntések meghozatala 

Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 
3. Bizottsági tagok megválasztása 

Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 
4. SzMSz felülvizsgálatára vonatkozó felkérés 

Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 
5. Az önkormányzat gazdasági programjának elkészítésére vonatkozó felkérés  

Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

6. A volt polgármester jogviszonyával kapcsolatos döntések 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
7. Önkormányzat képviseletére delegálás  

Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 
8. Képviselők tájékoztatása a jogviszonyukkal kapcsolatos irányadó jogszabályokról  

Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
 
III. Bejelentések 
 
A döntéshozatalban résztevők száma 7 fő. 
 
Dr. Nagy Béla György polgármester: Van-e valakinek más javaslata a napirendi pontokra? 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a 
napirendeket.   
 
Tájékoztatók: 
 
Polgármesteri program ismertetése 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 
 
Dr. Nagy Béla György polgármester: A részletesen elkészített gazdasági programot az 
Önök elé fogjuk tárni. Mindenkinek számítunk a javaslatára. A tegnapi napon a 
Kormányhivatal delegáltjai, valamint a jegyző asszony jelenlétében Ruck Márton kollégám 
átadta a munkakört és az azzal kapcsolatos dokumentációt. A dokumentációról készítünk a 
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testület számára egy előterjesztést, hogy mindenki megismerje. Ez a lakosság számára is 
megismerhető lesz.  
Azt nyilvánítottuk ki, hogy itt Medgyesegyházán békét, egyetértést szeretnénk, mely a közös 
és sikeres munka alapja. Párthovatartozás nélkül mindenkinek a segítségére számítunk. A 
településfejlesztés, a foglalkoztatás, az elvándorlás, a fiatalok helyzete, az oktatás, a 
gyermekek helyzete mind olyan kérdések, melyek kezelésére közös együttműködésben van 
megoldás. Ismertetném a polgármesteri program legfontosabb elemeit:  

- Pártoktól független, demokratikus átlátható, a polgárokkal, egyházakkal, civil 
szervezetekkel, nemzetiségekkel együttműködő, azokat tisztelő, nyitott önkormányzat.  

- Szakszerű, nyitott, takarékos hivatal, ahol a dolgozók a lakosságot, vállalkozókat, civil 
szervezeteket szolgálják.  

- Az idősek, a gyermekek, a rászorulók fokozott védelme és támogatása. A szociális 
ellátások bővítése, fejlesztése. 

- Az egészségügyi ellátás feltételeinek javítása, az orvosi ügyelet újjászervezése.  
- A közfoglalkoztatás fejlesztése, a vállalkozások pártatlan segítése, új munkahelyek 

teremtésének ösztönzése. A gyermekek és a fiatalok életkörülményeinek javítása. Az 
óvodai és iskolai feltételek javítása, az elvándorlás megállítása. A sport, az egészséges 
életmód, a kultúra, az egyházak és a kisebbségek, nemzetiségi önkormányzatok, civil 
szervezetek támogatása. A természet, a környezet, az ivóvíz és a termőtalaj védelme. 
A megújuló energiák alkalmazása, hasznosítása. Az utak és járdák felújítása, a helyi 
infrastruktúra fejlesztése.  

- Pénzügyi egyensúly megteremtése, annak biztosítása. A beruházások befejezése.  
 
A testület össze fogja állítani az önkormányzat gazdasági programját. Erre írásban is fogok 
kérni javaslatot.  
    
Fő napirendek: 
 
1.  Polgármesteri tisztség betöltésével kapcsolatos döntések 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 
Dr. Nagy Béla György polgármester: Felkérem a jegyző asszonyt, az ezzel kapcsolatos 
jogszabályi előírásokról tájékoztassa a képviselő-testületet. 
 
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 
a választás napján jelentősen módosult, új rendelkezések léptek hatályba. Az eddigiektől 
eltérően már nem a testület állapítja meg a polgármester illetményét. Azt jogszabály határozza 
meg. Mivel a polgármesteri díj közhiteles, nyilvános adat, szükséges a határozati javaslat 
elfogadása. Ez alapján kérem elfogadni az alábbi határozati javaslatot.   
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 
 

133/2014.(X.21.) Kt. határozat 
 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának képviselő-testülete Dr. Nagy Béla György 
főállású polgármester illetményét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
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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 
 
 
2. Társadalmi megbízású alpolgármester megválasztása, eskütétele, jogviszonyával 
kapcsolatos döntések meghozatala 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 
Dr. Nagy Béla György polgármester: Szeretnék javaslatot tenni a társadalmi megbízatású 
alpolgármester személyére. Természetesen előzetesen a képviselő-testület tagjaival 
egyeztetést tartottunk. Ezen egyeztetés alapján Sütő Mária Márta képviselő asszony 
személyére teszek javaslatot. Megkérdezem képviselő asszonyt, hogy vállalja-e a jelölést?  
 
Sütő Mária Márta képviselő: Igen, vállalom.  
 
Dr. Nagy Béla György polgármester: szeretném kérdezni, hogy hozzájárul-e a nyilvános 
tárgyaláshoz.  
 
Sütő Mária Márta képviselő: Igen. Szeretném bejelenteni az érintettségemet. 
 
Dr. Nagy Béla György polgármester: A szavazás jogszerűségéhez tartozik, hogy 
szavazatszámláló bizottságot kell létrehoznunk. A szavazatszámláló bizottság állapítja meg és 
közli a szavazás eredményét. A szavazás titkos, írásban történik. Felkérném Dusik Jánost, 
Kraller Józsefet és Király Gyöngyit, hogy a szavazatszámlálói bizottsági teendőket lássák el. 
Megkérem, hogy kerüljenek kiosztásra a szavazólapok.  
 
Dr. Nagy Béla György polgármester 15:30 órakor a szavazás idejére szünetet rendel el.   
 
A szünet 15:40 órakor véget ér 
 
Dr. Nagy Béla György polgármester: Felkérem Dusik  Jánost,  hogy ismertesse  a  szavazás  
eredményét.   
 
Dusik János képviselő: A titkos szavazás az előírásoknak megfelelően lezajlott. Sütő Mária 
Márta jelölt 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazatot kapott. 
 
Dr. Nagy Béla György polgármester ismerteti a szavazás eredményét, mely alapján az alábbi 
határozati javaslatot szavazásra bocsájtja.  
 
A képviselő-testület titkos szavazással, 7 igen 0 ellenszavazattal 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta. 
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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 
 
 
Dr. Nagy Béla György polgármester: Ezúton szeretnék gratulálni alpolgármester 
asszonynak. Kérem, hogy a legjobb tudásával segítse az önkormányzat, a település munkáját. 
Felkérem Lipták Lászlót a Helyi választási Bizottság Elnökét, hogy az alpolgármester előtte 
az esküt tegye le.  
 
Sütő Mária Márta leteszi az alpolgármesteri esküt.  
 
Dr. Nagy Béla György polgármester: Felkérem a jegyző asszonyt, ismertesse a társadalmi 
megbízatású alpolgármester tiszteletdíjára és költségtérítésére vonatkozó rendelkezéseket.  
 
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Az alpolgármesteri tisztség betöltésére vonatkozó 
bérezést is jogszabály határozza meg. A testületnek van mérlegelési lehetősége. A 
tiszteletdíjat minimum 157.055 Ft, maximum 201.928 Ft közötti összegben kell 
megállapítani, havi költségtérítése a tiszteletdíj 15 %-a.  
 
Dr. Nagy Béla György polgármester: Az egyeztetésen megállapodtunk, hogy a képviselő 
asszony a minimum tiszteletdíjra tart igényt. A minimum tiszteletdíj 157.055 Ft, ennek a 15 
%-a 23 558 Ft.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

135/2014.(X.21.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának képviselő-testülete Sütő Mária Mártát társadalmi 
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 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) bekezdése alapján havonta 23 558 
Ft összegű költségtérítésre jogosult. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester 
             Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
 
 
3. Bizottsági tagok megválasztása 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 
 



7 
 
 

Dr. Nagy Béla György polgármester: A SzMSz alapján jelenleg két bizottság van, a 
Pénzügyi  és  Gazdasági  Bizottság,  valamint  a  Szociális  és  Oktatási  Bizottság.  A  bizottság  4  
fős, 1 elnök és 3 tag. Jelen állás szerint külső tagok nem választhatóak. Át fogjuk tekinteti a 
SzMSz-ot, és szeretnénk azt elérni, hogy külső tagok is részt vegyenek a bizottságok 
munkájában. Így a javaslat tételt szélesíteni tudjuk. A bizottságok tagjaira nézve egyeztetés 
történt. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének javasolják Dusik Jánost, tagjainak Kraller 
Józsefet, Nagy Attilát, Király Gyöngyit. a Szociális és Oktatási Bizottság elnökének 
javasolják Farkas Gyulát, tagjainak Kraller Józsefet, Nagy Attilát, Király Gyöngyit. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

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 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

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 
 
 
4. SzMSz felülvizsgálatára vonatkozó felkérés 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 
Dr. Nagy Béla György polgármester: Számos olyan kérdés van, melyet a testületnek meg 
kell  tárgyalnia.  Pl.  a  bizottságok  összetételéről  szóló  javaslat.  Ha  valakinek  van  ötlete,  más  
működési modellt szeretne létrehozni, vagy másként szeretné megoldani az önkormányzat 
kötelező feladatait, javaslatot kell tenni. Önálló napirendként fogjuk megtárgyalni a testületi 
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ülésen. A jelenleg hatályos SzMSz a honlapon fent van. Akinek ehhez képest van módosító 
javaslata, akkor azt tegye meg. A módosítás határideje a novemberi testületi ülés lenne. Ez 
törvényi kötelezettség, hogy át kell tekinteni a szabályzatot, aktualizálni kell.  
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

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 
 
 
5. Az önkormányzat gazdasági programjának elkészítésére vonatkozó felkérés  
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 
Dr. Nagy Béla György polgármester: A képviselő-testület tagjai tehetnek javaslatot, 
felkérik a polgármestert, hogy készítse el az önkormányzat gazdasági programját, legkésőbb 
2015. április 21-ig kell megtenni. Szeretném kérni az önkormányzat dolgozóit, intézmény 
vezetőket, egyesületeket, szervezeteket, nemzetiségi önkormányzatokat, egyházakat, civil 
szervezeteket, hogy tegyenek javaslatot a programra. Minél többen veszünk részt ennek a 
programnak az elkészítésében, annál jobban magukénak érezni és esetleg áldozatot is hozni.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

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 
 
6. A volt polgármester jogviszonyával kapcsolatos döntések 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 
Dr. Nagy Béla György polgármester: Felkérem a jegyző asszonyt, hogy a jogszabályi 
rendelkezéseket ismertesse.  
 
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Van egy jogszabály, mely a polgármesteri tisztség 
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tisztelet díjáról szól. Ez alapján 
a volt polgármestert 3 havi végkielégítés illeti meg, melyet a képviselő-testület egyedi döntés 
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alapján pluszt 3 havi végkielégítéssel megnövelheti. Illetve megilleti a 82 nap ki nem vett 
szabadság megváltása.  
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

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 
 
7. Önkormányzat képviseletére delegálás  
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 
Dr. Nagy Béla György polgármester: Az önkormányzat a képviselő-testület nevében 
számos tárgyaláson kell részt venni. Számos helyen meg kell jelenni, döntéseket kell hozni. 
Meg kell határozni, ki lássa el az önkormányzat képviseletét. Az előzetes egyeztetések alapján 
a Dél-békési Kistérség Többcélú Társulás Tanácsának ülésén én képviselem az 
önkormányzatot, akadályoztatásom esetén Sütő Mária Márta alpolgármester asszony, együttes 
akadályoztatásunk esetén Dusik János képviselő.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

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 
 
 
8. Képviselők tájékoztatása a jogviszonyukkal kapcsolatos irányadó 
jogszabályokról  
Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző  
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Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Mint már mondtam, a választás napjával új 
jogszabályok léptek életbe. Fontos határidők vannak meghatározva a képviselő-testület tagjai, 
a polgármester és az alpolgármester részére annak érdekében, hogy a képviselői jogaikat és 
kötelezettségeiket tudják gyakorolni. Az egyik szabály az összeférhetetlenség. Valamennyi 
képviselő, amennyiben olyan jogviszonyban áll, mely összeférhetetlen a tisztségével, akkor 
azt köteles 30 napon belül megszüntetni. Az összeférhetetlenséget a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság elnökéhez kell benyújtani, a bizottság jogosult az összeférhetetlenséget kivizsgálni. 
Másik új szabály, a méltatlanság, melynek elbírálására a képviselő-testület jogosult. 
Legjelentősebb módosítás, hogy nem lehet a képviselőnek az állammal és önkormányzattal 
szemben köztartozása. Ha ilyen megállapításra kerül, 3 napon belül kötelesek bejelenteni. 
Valamennyi képviselő a megválasztását követő 30 napon belül a NAV-hoz köteles 
bejelentkezni a köztartozásmentes adósok nyilvántartásába, igazolást hozni, hogy nincs állami 
és önkormányzati köztartozása. A másik fontos határidő, a vagyonnyilatkozat tételi 
kötelezettség. Most november 12-ig és minden évben január 31-én ezt kötelesek 
megismételni. A pénzügyi bizottság van megbízva, hogy ezt részükre leadják, és jogosult 
eljárást lefolytatni. Szintén új szabályozás, hogy a megválasztott képviselők 3 hónapon belül 
kötelesek a Kormányhivatal által szervezett továbbképzésen részt venni.  
 
 
III. Bejelentések 
 
Dr. Nagy Béla György polgármester: Igyekszünk széleskörűen tájékoztatni Önöket nem 
csak a meghozott döntésekről, hanem a döntések előkészítése során is tájékoztatást nyerjenek. 
Szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vett az önkormányzati választáson, azoknak, 
akik részt vettek bármilyen választáson, élnek demokratikus jogaikkal, hogy gyakorolják ezt a 
jogukat.  
 
Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester az ülést 15:55 
órakor lezárta. 
 
 
 

 
Kmf. 

 
 
 
 
 

 
   Dr. Nagy Béla György             Dr. Horváthné dr. Barta Edit       
   polgármester                jegyző 
 
 
 
 
 
 Simonka Jánosné  
           jegyzőkönyvvezető 


