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Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000
18/2014.
Jegyzőkönyv
Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16án 15:00 órakor kezdődött ülésén.
A testületi ülés helye: Művelődési Ház földszinti nagyterme.
Jelen vannak: Dr. Nagy Béla György polgármester, Király Gyöngyi, Kraller József, Farkas
Gyula, Nagy Attila, Dusik János képviselők.
Tanácskozási joggal részt vesz: Liker János aljegyző.
Jegyzőkönyvvezető: Simonka Jánosné ügyintéző.
Dr. Nagy Béla György polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a
testület határozatképes, az ülést megnyitom. Ismertetném a napirendi pontokat.
A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
Javasolt napirendi pontok:
I.

Tájékoztatók:

1. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről
Előadó: Dr. Nagy Béla György polgármester
2. Oroscom Kft. tájékoztatása a hírközlési szolgáltatásokról (KTV, internet)
Előadó: Dr. Nagy Béla György polgármester
3. Tájékoztató a kintlévőségekről
Előadó: Liker János aljegyző

II.
1.

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

Fő napirendek:

1. Az orvosi ügyelet további ellátása
Előadó: Dr. Nagy Béla György polgármester
2. A Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. 2015. év évi üzleti terv koncepciója
Előadó: Dr. Nagy Béla György polgármester
3. Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Előadó: Dr. Nagy Béla György polgármester
4. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadása
Előadó: Dr. Nagy Béla György polgármester
5. Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálata
Előadó: Dr. Nagy Béla György polgármester
6. Dr. Hargel Ahmad szolgálati lakás felújításával kapcsolatos igénye
Előadó: Dr. Nagy Béla György polgármester
7. Veres Judit és Simonka Jánosné szolgálati lakás felújításával kapcsolatos igénye
Előadó: Dr. Nagy Béla György polgármester
8. Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. felmerült költségeinek megtérítése
Előadó: Dr. Nagy Béla György polgármester
9. Folyószámla-hitelkeret szerződés
Előadó: Dr. Nagy Béla György polgármester
IV.

Bejelentések:

Dusik János képviselő: Javaslom, hogy a főnapirendek közül a 6. és a 7. napirendet együtt
tárgyaljuk.
Dr. Nagy Béla György polgármester: A 8. számú napirendet, kérem levenni. A tegnapi
napon hosszas tárgyalás előzte meg a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. A számlák
benyújtását kértük a mai reggelre, mivel nem érkeztek meg, tárgyalásra alkalmatlannak
ítéljük.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett a javasolt
módosításokkal elfogadta a napirendi pontokat.
I.

Tájékoztatók:

1. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről
Előadó: Dr. Nagy Béla György polgármester
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Dr. Nagy Béla György polgármester: A testületnek írásban megküldtem, a december 13-i
állapotot tükrözi. A mai nap délelőttjén volt a Békés-Manifest Kft. közgyűlése. Mivel nem
volt határozatképes, a 34 tulajdonosból 17-en jelentek meg, egy beszélgetés történt, érdemi
határozat nem született. A megismételt taggyűlésre pénteken kerül sor, a megjelentektől
függetlenül határozatképes lesz.
Annyival szeretném a tájékoztatómat kiegészíteni, hogy önkormányzatunk a benyújtott
kiegészítő támogatáson 5,4 millió forintos támogatást nyert. Közismert, hogy jóval
jelentősebb összegre nyújtottunk be támogatási igényt. További kiegészítő támogatásra
méltányossági kérelmet terjesztettünk elő. Várjuk a választ. A napirendek között szerepel a
KÉSZ Kft. élén történt változás. A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a kft. ügyvezetői
álláshelyére kerüljön pályázat kiírásra. A határidőig egy pályázat érkezett, mely érvénytelen.
Nagy Attila képviselő: A Békés-Manifest Kft. közgyűlésen érdemben nem történt semmi. A
tagi kölcsön szóba került-e?
Dr. Nagy Béla György polgármester: Jelen volt a két ügyvezető és a felügyelő bizottság
tagjai. Ezek voltak a legfontosabb kérdések. Kifejtették, hogy realitás nem mutatkozik arra,
hogy a tagi kölcsönt vissza tudják fizetni, mivel olyan a gazdasági helyzetük. A jövő évben
Medgyesegyháza lakosságától és a vállalkozásoktól a megfizetett közszolgáltatási díjakon
felül 4 millió Ft-ot meghaladó hasonló támogatást kérnek. Keresnünk kell olyan szolgáltatót,
mely biztonsággal el tudja látni a szolgáltatást. Ha a kft. ellen felszámolási eljárást
kezdeményeznek, abban az esetben a Katasztrófavédelem veszi át a szolgáltatásra való
jogosultságot. Azt javaslom, hogy tájékozódjunk, milyen más megoldás létezik. Konkrét
választ a pénteki ülés után fogok tudni adni.
Dusik János képviselő: A 16. számú pontról szeretném, ha részletesen beszámolnál, valamint
a 17. pontról.
Dr. Nagy Béla György polgármester: Pusztaottlaka Önkormányzata a közös önkormányzati
hivatal megszűntetése mellett döntött, a továbbiakban Kunágotával kívánja a társulást ellátni.
Ezt tudomásul vettük, az ezzel kapcsolatos döntéseket meghoztuk.
Az EU-s és hazai pénzügyi forrás felhasználását rendszeresen ellenőrzik. A legutóbbi ülésen
arról számoltunk be, hogy ellenőrizték az értékteremtő közmunkát, december 11-én pedig a
szennyvízcsatornázás IV. ütemét ellenőrizték. Hiányosságot nem találtak.
Király Gyöngyi képviselő: Említetted, hogy a Kész Kft. ügyvezetői pályázatra nem érkezett
érvényes pályázat. Újra kiírjuk a pályázatot? A 6. és 21. pontnál említed a labdarúgó
szakosztályt. Azt látom, hogy van igény, mivel egyre több néző jár ki. Említetted, hogy a
szakosztály vezetőivel tárgyaltál a nehéz anyagi helyzetükről. Kérdésem, hogy kik voltak
jelen ezen a megbeszélésen, és eddig nem hallottunk a nehézségekről.
Dr. Nagy Béla György polgármester: Két dolgot lehet tenni, ismételten kiírjuk az
ügyvezetői állásra a pályázatot, vagy a testület tagjai és bizottságai megvizsgálják, hogy a
jövőt illetően milyen egyéb gazdaságos működtetési, fenntartási lehetőségek vannak. Van az
önkormányzat tulajdonában egy másik kft. is, a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. A
feladatainak jelentős rész elmegy innen, hiszen a szolgáltatás nem Medgyesegyházán fog
történni. A kft-nél a településüzemeltetési feladatok maradnak. Feladatunk meghatározni,
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hogy milyen struktúrában működjön tovább. Meg kell vizsgálni a pénzügyi lehetőségek
oldaláról is. Arra lehet számolni, hogy a költségvetési források szűkülnek.
Mindenki örül, hogy a Sportegyesület jól működik. A labdarúgó szakosztály a bajnoki
táblázat vezetője. A múlt hét pénteken keresett fel Uhrin Pál és Major József, valamint Buzás
Tibor. Az volt a problémájuk, hogy nehéz helyzetbe került az egyesület, nagy összegű
kifizetetlen számlájuk van, melyek megalapozott költségek voltak. Saját forrásaikból
előlegeztek meg bizonyos költségeket. Elsődleges gond az, hogy a Bozsik programban kaptak
támogatást, mely pénzügyi utalása úgy történt, hogy a Békés Megyei Labdarúgó szövetségnek
utalták, melyből olyan összeget emeltek le, ami 2012-es tartozás volt. Ha ez nem következik
be, akkor ez a forrás 600 000 Ft meglenne.
Kraller József képviselő: Az mindenki számára ismert, hogy korábban megszűnt a felnőtt
labdarúgás, úgy élesztettük újra. A felnőtt szakosztály pénzét nem is vonhatták volna le.
Ismereteim szerint az elmúlt testületi ülésen jelezte Nagy Attila képviselő úr, hogy nyert a
Sportegyesület TAO pályázaton keresztül. Ez hogy áll?
Nagy Attila képviselő: Örülök az érdeklődésnek és az aggódásnak, szeretném megköszönni.
Pontosítanom kell az elhangzottakat. 470 000 Ft-ot vont le az MLSZ. Ez az összeg valóban
nagyon hiányzik. A TAO pályázati rendszerről azt kell tudni, hogy ez csak egy lehetőség.
Találni kell olyan cégeket, akik ideadják a TAO összegét. Próbálunk cégeket meggyőzni.
Hasonlóan az SZJA 1%-ához, ha nem rendelkezünk vele, akkor belemegy a nagykalapba. A
héten várjuk az igazolást. Kifizetetlen számlánk nem sok van, mert a szakosztály vezetés a
saját pénzét beletette.
Kraller József képviselő: Említést tettünk a 20. pontban arról, hogy helyi vállalkozók
bevonásra kerültek a szennyvízcsatornázás programba. Szeretném kérdezni, hogy kiket hívtál
meg?
Dr. Nagy Béla György polgármester: A korábbi vezetés komolyan foglalkozott azzal a
lehetőséggel, hogy valamilyen módon a helyi foglalkoztatást segítsék elő, alkalmazzanak
munkanélkülieket, helyi vállalkozókat, vásároljanak olyan termékeket itt, melyek a
beruházáskor felhasználásra kerülnek. Ennek érdekében szerveztük ezt a megbeszélést. A
nyertes vállalkozás vezetője elmondta, hogy milyen területeken tud elképzelni
együttműködéseket.
Kraller József képviselő: A véleményem szerint korábban kellett volna megkeresni a
vállalkozókat, szélesebb körben, mivel korábban nem tudtak a vállalkozók az egyeztetésről.
Előző napon hívtam meg telefonon őket.
Dr. Nagy Béla György polgármester: A beruházást végző vállalkozó nem ismeretlen a
településeken, ismerik azokat a vállalkozókat, akik szóba jöhetnek. A jelen lévők közül
egyetlen kivétellel folyamatosan együtt is működtek. Alapvetően, akik jelen voltak, döntő
többsége azt a kört jelenítette, aki rakodógéppel, szállítójárművel, árukapacitással
rendelkezik. Meg lehetett volna hirdetni, de alkalmazkodnom kellett, két nappal előbb
határozták el, hogy egyeztetés lesz. Legközelebb meg lehet tenni, de kíváncsi vagyok
mennyiben lesz más az eredmény. A vállalkozók tudják, hogy ki mire képes. Legközelebb
szélesebb körben meg fogjuk hirdetni. Mivel több kérdés, hozzászólás nem érkezett, a
polgármester úr a napirendet lezárta.
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2.

Oroscom Kft. tájékoztatása a hírközlési szolgáltatásokról (KTV, internet)
Előadó: Dr. Nagy Béla György polgármester

Dr. Nagy Béla György polgármester: A jelen lévők és a KTV nézők által ismert, hogy az
Oroscom Kft. a Kábel Tv és internet szolgáltatást nyújtja a Kész Kft-n keresztül. A Kft. egy
levélben kérte, hogy a testületi ülésen tájékoztathassa a lakosságot. Felmerült, hogy a jövőre
nézve jó lenne egy írásbeli tájékoztatás, egy tárgyalás lefolytatása, melyet a bizottságok előtt
lehetne megtenni. Ehhez egy előterjesztés szükséges.
Katona Zsolt Oroscom Kft. képviseletében: Azért tartottuk fontosnak, hogy a most felállt
testület előtt tájékoztatást adjuk, hiszen ez egy nagyon fontos közműszolgáltatás Az sem
mindegy, hogy milyen módon és minőségben tud megvalósulni. Másfél évvel ez előtt
jelentünk meg Medgyesegyházán. A KÉSZ Kft. részére biztosítunk internetes elérhetőséget,
optikai kábeles lehetőségeket, szervereket. A mai napig kb. 20 millió Ft beruházást tettünk
azért, hogy a településen a szolgáltatás ilyen minőségű lehessen. Szükséges, hogy több mint
50 analóg csatorna legyen a háztartásokban. Ennek természetesen vannak fizikai feltételei. Az
előző hálózat erre nem volt alkalmas. Nagy sávszélességet biztosítunk, olyat, ami a
nagyvárosi felhasználók igényeihez van szabva. Több mint 20 településen vagyunk jelen, így
nagyon stabil, jó minőségű szolgáltatást tudunk nyújtani. Időnként előfordulnak problémák,
de arra törekszünk, hogy a helyi kollégák orvosolják. A rendszergazdai feladatokat
központilag oldjuk meg. Az ügyfelek a KÉSZ Kft. ügyfelei. Szeretnénk mi is, hogy legyen
szakmai kereteken belül is egy egyeztetés.
Dr. Nagy Béla György polgármester: A következő évi munkaprogram tervezése során egy
önálló napirendként a közös együttműködés jövőképét igyekszünk felrajzolni, bizottsági
ülésen megtárgyalni, mely legközelebb január 25-én lesz. Mivel több kérdés, hozzászólás nem
érkezett, a polgármester úr a napirendet lezárta.
3. Tájékoztató a kintlévőségekről
Előadó: Liker János aljegyző
Dr. Nagy Béla György polgármester: Megkérdezném az aljegyző urat, hogy van-e
kiegészítenivalója.
Liker János aljegyző: Köszönöm szépen, nincs.
Dr. Nagy Béla György polgármester: A pénzügyi bizottság tárgyalta, megadom a szót a
bizottság elnökének, ismertesse a bizottság álláspontját.
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság elnöke ismerteti a
számszerű adatokat. Ez az összeg hiányzik, mivel a beruházások folynak, hiteleket vett fel az
önkormányzat. a pénzre szükség volna. Egyre nehezebb helyzetbe fog kerülni az
önkormányzat. Márciustól nagyon sok segély meg fog szűnni, melynek a pótlásáról
gondoskodni kell.
Kraller József képviselő: Úgy gondolom, hogy a hivatal munkatársai a behajtás minden
eszközével élnek. Vannak behajthatatlan tartozások is.
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Dr. Nagy Béla György polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem érkezett, a
polgármester úr a napirendet lezárta.
3.

Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. tájékoztatás

Dr. Nagy Béla György polgármester: A Kész Kft. ügyvezetője elkészített egy tájékoztatót, a
pénzügyi bizottság tárgyalta, megadom a szót a bizottság elnökének, ismertesse a bizottság
álláspontját.
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Jelentős létszámváltozás állt be, és
a jövőt illetően sok kérdés függőben maradt. A tájékoztatót megvitattuk, meg kell vizsgálni,
hogy érdemes-e üzemeltetni a továbbiakban a Kft-t, de ezt meg kell alapozni.
Dr. Nagy Béla György polgármester: Szeretném kérdezni, hogy Szabó Istvánné ügyvezető
asszony szeretné-e a tájékoztatót kiegészíteni?
Szabó Istvánné Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. ügyvezetője: Nem, köszönöm.
Dr. Nagy Béla György polgármester: Belső ellenőrzés keretében átvilágításra fog kerülni
mind a két önkormányzati Kft. Mivel több kérdés, hozzászólás nem érkezett, a polgármester
úr a napirendet lezárta.
II.
1.

Beszámolók:

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Liker János aljegyző

Dr. Nagy Béla György polgármester: Megkérdezném az aljegyző urat, hogy van-e
kiegészítenivalója?
Liker János aljegyző: Köszönöm szépen, nincs.
Király Gyöngyi képviselő: Van-e olyan határozat, ami függőben van?
Liker János aljegyző: Igen, de csak azok a határozatok vannak felsorolva, melyeknek a
határideje lejárt.
Dr. Nagy Béla György polgármester: Az előterjesztést a pénzügyi bizottság megtárgyalta,
megkérném az elnök urat, ismertesse a bizottság javaslatát.
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Dr. Nagy Béla György polgármester: A következő ülésre megkérnénk az aljegyző urat,
hogy a folyamatban lévő határozatokat is hozza a testület elé. Van-e valakinek kérdése,
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hozzászólása? Mivel kérdés hozzászólás nem volt, polgármester a határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
176/2014.(XII.16.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a
határozatokról szóló beszámolót a határozat melléklete* szerint elfogadja.

lejárt

határidejű

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
III.

Fő napirendek:

1. Az orvosi ügyelet további ellátása
Előadó: Dr. Nagy Béla György polgármester
Dr. Nagy Béla György polgármester: Az orvosi ügyelet kapcsán számos beadvány, panasz
született. A korábbi testület is foglalkozott ezzel a kérdéssel. Szeptemberben volt egy
megbeszélés, ahol komoly kritikával illették az ügyeletet ellátó társaságot és annak a
vezetőjét. Nem teljesítették azt, amiről a megbízásuk szól. Sor került a választások után
november 17-én egy térségi összejövetelre, ahol több javaslat elhangzott, új cég nem került
megnevezésre. A vállalkozó egy javaslattal él. Felállítana egy olyan modellt, melynek az
lenne a lényege, hogy Medgyesegyházán is működne orvos jelenlétével orvosi ügyelet. Ennek
az a feltétele, hogy a 40 Ft/lakos/hó támogatást fel kellene emelni 100 Ft/lakos/hó összegre.
Az elmúlt időszakban további panaszok érkeztek. A bizalom jelentősen megrendült. Ez azt
vetette fel, hogy a bizottságok hoztak egy olyan döntést, mely szerint elfogadják azt a
működési modellt, hogy Medgyesegyházán orvos lásson el ügyeleti szolgálatot, azonban
legyen pályázat kiírva az ügyelet ellátására. A felmondási idő alatt van arra lehetőség, hogy
lebonyolódjon egy közbeszerzési pályázat. Ajánlattevő több is van, ha kiírásra került a
pályázat, akkor lesz még több is. Az előterjesztést mindkét bizottság együttes ülésen
megtárgyalta.
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Hosszasan tárgyaltuk, és hatalmas
vita alakult ki, hogy ennek a cégnek egyáltalán van-e hitele. Az Sani-Med Kft. ajánlata 4,5
millió Ft-ba kerülne egy évben. A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
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Dr. Nagy Béla György polgármester: Kétségtelen tény, hogy megrendült a bizalmunk az
ügyelet ellátójában, komoly kétségek vannak, hogy az ígérete szerint el tudja-e látni a
feladatot. Tehát azt szeretnénk, hogy kiírásra kerüljön a pályázat.
Kraller József képviselő: Elég régen foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Az előző testület olyan
lehetőséget vizsgált meg, hogy hogyan tud orvosi ellátást biztosítani a lakosság
megelégedésre. A felmondási idő alatt a szolgáltatást el kell láttatni. A negatív tapasztalatokat
sokan jelezték. A szolgáltató munkabérrel tartozik, és nem orvossal látta el a feladatot. Nem
engedheti meg magának Medgyesegyháza, hogy ilyen szintű szolgáltatást kapjon. A 13
települési társulásból van, aki kilépett. Több önkormányzattal egyeztettem a mai nap
folyamán, akik azon szándékukat fejezték ki, hogy szolgáltató váltásban gondolkoznak.
Dr. Nagy Béla György polgármester: A dolgot az nehezíti, hogy közös nevezőt kell
megtalálni, mivel egy településnek az ügyelet fenntarthatatlan. Nálunk az a nagy probléma,
hogy a lakosságszám alacsony, a normatív finanszírozás lakosságszámot finanszíroz, így
nekünk nagyon nagy a költségünk. Másik nagy probléma az orvoshiány. Egy orvosnak a díja
óránként 2500-3 000 Ft. Egy hétvégi ügyelet több százezer forint. Van-e valakinek kérdése,
hozzászólása? Mivel kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester úr a határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
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
2. A Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. 2015. év évi üzleti terv koncepciója
Előadó: Dr. Nagy Béla György polgármester
Dr. Nagy Béla György polgármester: Az előterjesztést a pénzügyi bizottság megtárgyalta,
megkérném az elnök urat, ismertesse a bizottság javaslatát. Előtte meg szeretném kérdezni
Nadabán János ügyvezető urat, van-e kiegészíteni valója?
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Nadabán János a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft ügyvezetője: Köszönöm szépen,
nincsen.
Dr. Nagy Béla György polgármester: A tegnapi bizottsági ülésen részletesen meg lett
vitatva a koncepció, számos módosító javaslat hangzott el. Megadom a szót a pénzügyi
bizottság elnökének, ismertesse a bizottság javaslatát.
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Rengeteg a bizonytalanság a
jövőre nézve. A legfőbb, amiért létre lett hozva a Kft. a víz- és szennyvízszolgáltatás. Ezt a
két feladatot át kell adnia. A jövője teljesen bizonytalan. A bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatokat.
Dr. Nagy Béla György polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés
hozzászólás nem volt, a polgármester úr a határozati javaslatokat szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
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
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
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
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3. Medgyesegyháza Város Önkormányzatának
Szabályzatának módosítása
Előadó: Dr. Nagy Béla György polgármester

Szervezeti

és

Működési

Dr. Nagy Béla György polgármester: Az előterjesztést a pénzügyi bizottság megtárgyalta,
megkérném az elnök urat, ismertesse a bizottság javaslatát.
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Az új testület felállása óta, nagyon
sok változás történt, ezek a változások kerültek átvezetésre. A bizottság elfogadásra javasolja
a rendelet tervezetet.
Liker János aljegyző: A tegnapi bizottsági ülésen volt egy olyan javaslat, hogy a 2. melléklet
2. g pontja törölve legyen, miszerint a Szociális és Oktatási Bizottság irányítja az
önkormányzat kulturális rendezvényeinek szervezését.
Dr. Nagy Béla György polgármester: Szeretném kérdezni, hogy a képviselő-testület a
módosító javaslattal egyet ért-e?
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a
módosító javaslatot.
Dr. Nagy Béla György polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés
hozzászólás nem volt, a polgármester úr a rendelet tervezetet a módosítással szavazásra
bocsátja.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
rendeletet alkotta:
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelete
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
5/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Medgyesegyháza Városi Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ( továbbiakban: Mötv.) 143. § (4)
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában, valamint az Mötv. 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következő rendeletet alkotja:
1. §
Medgyesegyháza Városi Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 5/2012.(III.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 1.
§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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“ (4) A képviselő-testület szervei:
a) polgármester;
b) bizottságok:
ba) Pénzügyi és Gazdasági Bizottság. Tagjainak száma: 6 fő, amelyből 4 fő
önkormányzati képviselő,
bb) Szociális és Oktatási Bizottság tagjainak száma: Tagjainak száma: 6 fő,
amelyből 4 fő önkormányzati képviselő.”
2. §
A R. 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (5) A Képviselő-testület hivatalának megnevezése:
Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Önkormányzati Hivatal)
Székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 1.”
3.§
A R. 1. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Hivatalos bélyegzőjének leírása: körbélyegző, középen a Magyarország címerével,
körben a ”Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal Medgyesegyháza” felirattal.”
4.§
A R. 4. §. (2) bekezdése az alábbi k) ponttal egészül ki:
„ k) a helyi civil szervezetek vezetőit”
5.§
A R. 4. §. (4) bekezdés a) pontjának aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ aa) Polgármester köszöntője”
6.§
A R. 16. §. helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 16.§
(1) A képviselő-testületi döntéshozatalból való kizárásra az Mötv. 49. § (1) bekezdésében
foglaltakat kell alkalmazni.
(2) Személyesen érintett az, aki a napirendi pont tárgyával maga, vagy a Polgári
Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott közeli hozzátartozója bármilyen
jogviszony keretében a napirend tárgyalásakor kapcsolatban áll, vagy gazdasági
érdeke miatt felléphet.”
7. §
A R. 21. § (2) bekezdése az alábbi d) ponttal egészül ki:
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„ d) egy jegyzőkönyvi példány elektronikus változatát az önkormányzat honlapján meg kell
jelentetni”
8.§
A R. 22. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. §
(1) A települési képviselő jogai az Mötv-ben és más törvényben meghatározattakon kívül:
a) a jegyzőn, - távollétében az aljegyzőn - keresztül betekintési joga van a hivatal
munkájába;
b) a képviselő a köz érdekében végzett munkájáért megbízatása idejére a képviselőtestület által megállapított tiszteletdíjra jogosult, melyet önkormányzati
rendeletben állapít meg a képviselő-testület;
c) az interpellálás joga.
(2) A képviselő kötelességei az esküjében foglaltak, az Mötv-ben valamint más
tövényben meghatározattakon kívül:
a) olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a
választók bizalmára;
b) kapcsolatot, fogadóórát tartani körzetének választópolgáraival, a különböző
önszerveződő lakossági közösségekkel;
c) felkérés alapján részt venni a testületi ülések előkészítésében, a különböző
vizsgálatokban;
d)
a képviselő-testületi ülésről való távolmaradását és annak indokát a
polgármesternek, a bizottsági ülésről való távolmaradását és annak indokát a
bizottság elnökének előzetesen, írásban vagy szóban bejelenteni (igazolt
távollét).”
9.§
A R. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (1) A Képviselő-testület – meghatározott önkormányzati feladatok ellátására – állandó vagy
ideiglenes bizottságokat választ. Az önkormányzati bizottságok jegyzékét, elnökét és tagjait
az 1. függelék rögzíti.”
10.§
A R. 24. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (8) A bizottság üléséről készült jegyzőkönyvre nézve a 21. §-ban foglaltakat kell alkalmazni
azzal az eltéréssel, hogy – a bizottság üléséről digitálisan rögzített és archiválásra kerülő
hangfelvétel alapján – rövidített jegyzőkönyv készül. A papír alapú jegyzőkönyv az
előterjesztések tárgyalásának tömör leírásán felül elsősorban a módosító javaslatokat, a
meghozott határozatokat és az azokra vonatkozó szavazási eredményeket tartalmazza. A
bizottság elnökének kérésére ettől el lehet térni. A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke, valamint
a bizottság egy tagja írja alá.”
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11.§
A R. 32. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„32.§
(1) Az önkormányzat költségvetési rendelet tervezetét szakmailag a jegyző készíti elő,
a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. A Pénzügyi Bizottság köteles
megtárgyalni.
(2) A zárszámadásról szóló rendelet előkészítése és előterjesztése az (1) bekezdésben
foglaltak szerint történik.”
12.§
A R. 39. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat kormányzati funkciók szerint besorolt alaptevékenységeit a 6.
melléklet tartalmazza.”

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

13.§
A R. 3. § (1) bekezdésében az “ új Ötv.” szövegrész helyébe “Mötv.” szöveg lép.
A R. 3. § (3) bekezdésében az “ új Ötv.” szövegrész helyébe “Mötv.” szöveg lép.
A R. 10. § (2) bekezdésében az “ új Ötv.” szövegrész helyébe “Mötv.” szöveg lép.
A R. 10. § (3) bekezdésében az “ új Ötv.” szövegrész helyébe “Mötv.” szöveg lép.
A R. 23. § (3) bekezdésében az “ Ötv.” szövegrész helyébe “Mötv.” szöveg lép.
A R. 24. § (7) bekezdésében az “ Ötv.” szövegrész helyébe “Mötv.” szöveg lép.

14. §
(1) A R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A R. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

15. §
(1) Ez a rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti
a) a R. 7. § (4) bekezdés b) pontja,
b) a R. 24.§. (10) bekezdése,
c) a R. 3. melléklete
Medgyesegyháza, 2014. december 16.
Dr. Nagy Béla György
polgármester

Liker János
aljegyző
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1. melléklet a 15/2014 (XII.17.) önkormányzati rendelethez
A települési képviselők névsora
Dr. Nagy Béla György polgármester
Sütő Mária Márta alpolgármester
Dusik János
Farkas Gyula
Király Gyöngyi Ilona
Kraller József
Nagy Attila
2. melléklet a 15/2014 (XII.17.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzati bizottságok feladatai
1. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
a) véleményezi és ellenőrzi a Képviselő-testület és szervei egységes pénzügyi tervét és
azok zárszámadását
b) figyelemmel kíséri évközben a gazdálkodás menetét
c) ellenőrzi a Képviselő-testület hivatali szerveinek és intézményeinek gazdálkodását
d) közreműködik az önkormányzat éves költségvetésének összeállításában, véleményezi
az önkormányzat meghatározott vagyontárgyainak, vagyonrészeinek elidegenítését,
megterhelését, vállalkozásba történő bevitelét, illetve más célú hasznosítását
e) javaslatot tesz a hitelek felvételére
f) javaslatot tesz pályázatok benyújtására
g) figyelemmel kíséri a környezetet károsító hatásokat, javaslatot tesz azok mérséklésére,
megszűntetésére, a környezetvédelem helyi fejlesztésre javaslatot dolgoz ki,
intézkedéseket kezdeményez
h) végzi mindazokat a feladatokat, melyekkel a testület esetenként megbízza
i) Megvizsgálja a polgármester és a képviselők munkaviszonyával kapcsolatosan
felmerült összeférhetetlenséget és javaslatot tesz a képviselő-testületnek az
összeférhetetlenség kimondására.
j) Részt vesz a polgármester, az alpolgármester, az önkormányzati intézmények és az
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetői ellen indított fegyelmi ügyek
előkészítésében.
k) Kidolgozza a Szervezeti és Működési Szabályzatot, vizsgálja érvényesülésének
hatását, szükség esetén javaslatot tesz a módosításra, vagy új szabályzat alkotására.
l) Figyelemmel kíséri az önkormányzat és szervei szabályszerű működését.
m) Ellátja a titkos szavazások lebonyolításával kapcsolatos teendőket.
n) A választási bizottságokba póttag hiányába új tagot választ.
o) Nyilvántartja és ellenőrzi az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatát.
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2. Szociális és Oktatási Bizottság
a) dönt az önkormányzati segély, szociális tüzelőanyag természetbeni támogatás és a
szemétszállítási díjkedvezmény megállapításáról
b) közreműködik a szociális és egészségügyi gondoskodás fejlesztésébe, véleményezi az
e körbe tartozó előterjesztéseket, elősegíti a hozott határozatok végrehajtását
c) folyamatosan figyelemmel kíséri a lakossági igényeket, és javaslatot tesz az
önkormányzat által kötelezően ellátandó szociális és egészségügyi alapellátás
színvonalának fejlesztésére
d) végzi mindazokat a feladatokat, melyekkel a testület esetenként megbízza
e) közreműködik a lakosság művelődése érdekében a közösségi kulturális hagyományok
ápolásában, a művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének támogatásában
f) figyelemmel kíséri az oktatás színvonalának emelésére, fejlesztésére hozott
intézkedéseket, kezdeményezéseket, javaslatot tesz azok végrehajtására
g) irányítja az önkormányzat kulturális rendezvényeinek szervezését
h) részt vesz az ifjúságot érintő önkormányzati fejlesztési program és terv
kidolgozásában
i) közreműködik a testneveléssel és sporttal kapcsolatos szintű akciók
összehangolásában, lebonyolításában
j) elvégzi mindazokat a feladatokat, melyekkel a testület esetenként megbízza

1. függelék a 15/2014 (XII.17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati bizottságok jegyzéke, elnöke, tagjai
1. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Elnök: Dusik János önkormányzati képviselő
Tagok: Király Gyöngyi Ilona önkormányzati képviselő
Kraller József önkormányzati képviselő,
Nagy Attila önkormányzati képviselő,
…………….. nem önkormányzati képviselő bizottsági tag
…………….. nem önkormányzati képviselő bizottsági tag

2. Szociális és Oktatási Bizottság
Elnök: Farkas Gyula önkormányzati képviselő
Tagok: Király Gyöngyi Ilona önkormányzati képviselő
Kraller József önkormányzati képviselő,
Nagy Attila önkormányzati képviselő,
…………….. nem önkormányzati képviselő bizottsági tag
…………….. nem önkormányzati képviselő bizottsági tag
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4. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadása
Előadó: Dr. Nagy Béla György polgármester
Dr. Nagy Béla György polgármester: Hosszú tervező munka előzi meg a költségvetés
elfogadását, melyre február közepén kerül sor. Addig is január 1-től gazdálkodni kell, addig
az átmeneti állapotot szabályozni kell. Az előterjesztést a pénzügyi bizottság megtárgyalta,
megkérném az elnök urat, ismertesse a bizottság javaslatát.
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Az előterjesztés terjedelmes,
azonban a leglényegesebb a 2. §. mely számszerű adatokat tartalmaz. A bizottság elnöke
ismerteti a számszerű adatokat. A bizottság elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet.
Dr. Nagy Béla György polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés
hozzászólás nem volt, a polgármester úr a rendelet tervezetet szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
rendeletet alkotta:
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
16/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1)
bekezdés (1) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi átmeneti időszak
gazdálkodásáról a következő rendeletet alkotja:
1. §
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy 2015. január 1. napjától a 2015. évi költségvetési rendelet
elfogadásáig az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit folytatólagosan beszedje,
és a kiadásokat teljesítse.
2. §
Az átmeneti időszakban az Önkormányzat és a költségvetési szervek finanszírozása az
alábbiak szerint történik:
1. A személyi juttatások és járulékai 100%-os mértékben a 2014. évi költségvetés 2014.
évben utoljára módosított előirányzatai szerint időarányosan,
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2. A dologi kiadások a 2014. évi költségvetés 2014. évben utoljára módosított
előirányzatai szerint időarányosan,
3. Ellátottak juttatása a 2015. évi költségvetési törvény szerint támogatott jogcímekre
állapítható meg időarányosan. Adható juttatások az önkormányzati segély kivételével
nem állapíthatók meg.
4. A felhalmozási és felújítási kiadások a Képviselő-testület által a 2014. évben
jóváhagyott és folyamatban lévő beruházások azok pályázati, elszámolási ütemezése
alapján finanszírozhatók.
5. A Medgyesegyházi Kész Nonprofit Kft. az átmeneti gazdálkodás időszakában a 2015.
évi éves működési támogatás keretösszegének terhére, likviditási terve alapján:
a) 2015. január hónapban 6.000 e Ft összegben,
b) 2015. február hónapban 6.000 e Ft összegben,
c) 2015. március hónapban 5.000 e Ft összegben
6. A Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. az átmeneti gazdálkodás időszakában a
2015. évi éves működési támogatás keretösszegének terhére, likviditási terve alapján:
d) 2015. január hónapban 1.000 e Ft összegben,
e) 2015. február hónapban 1.000 e Ft összegben,
f) 2015. március hónapban 1.070 e Ft összegben
támogatható.
3. §
Az átmeneti költségvetés időszakában új kötelezettségek csak a képviselő-testület eseti
döntése alapján vállalhatóak.
4. §
Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett bevételeket az új
költségvetési rendeletbe be kell építeni.
5. §
E rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba és a 2015. évi költségvetési rendelet
hatálybalépésekor hatályát veszti.
Medgyesegyháza, 2014. december 16.

Dr. Nagy Béla György
polgármester

Liker János
aljegyző
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5. Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálata
Előadó: Dr. Nagy Béla György polgármester
Dr. Nagy Béla György polgármester: Ez egy törvényi kötelezettség, hiszen a választást
követő év január 31-ig a nemzetiségi önkormányzatokkal a korábban kötött megállapodásokat
a testületek kötelesek felülvizsgálni. Az előterjesztést a pénzügyi bizottság megtárgyalta,
megkérném az elnök urat, ismertesse a bizottság javaslatát.
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Az egyetlen szövegszerű
módosítás az előterjesztés d pontja. A két nemzetiségi önkormányzat a továbbiakban külön
helyiségben van. A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Dr. Nagy Béla György polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés
hozzászólás nem volt, a polgármester úr a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
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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6. Dr. Hargel Ahmad szolgálati lakás felújításával kapcsolatos igénye
Előadó: Dr. Nagy Béla György polgármester
7. Veres Judit és Simonka Jánosné szolgálati lakás felújításával kapcsolatos igénye
Előadó: Dr. Nagy Béla György polgármester
Dr. Nagy Béla György polgármester: A Hargel doktor úr beadványban jelezte, hogy az
általa használt szolgálati lakás elavult, penész foltok jelentek meg, a lakás nedvesedik,
párásodik. Kiskorú gyermeki vannak. Ez egészségtelen, valamint többlet fenntartási költséget
jelent. Nem tudja a megfelelő komfortokozatot biztosítani. A műszaki főelőadó megtekintette,
megállapította, hogy a bejelentések megalapozottak. Ez történt a másik két kérelmező
esetében is. Ott is elavultak a nyílászárók, nincs megfelelő hőszigetelés. Fontos, hogy ezen az
állapoton változtassunk. A felújítási kötelezettség fennáll, viszont a források korlátozottan
állnak lehetőségre. Támogató volt minden hozzászólás, a problémát kezelni kell, a
fokozatosság és a költségvetés lehetőségeinek függvényében. Az előterjesztést a pénzügyi
bizottság megtárgyalta, megkérném az elnök urat, ismertesse a bizottság javaslatát.
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatokat.
Dr. Nagy Béla György polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés
hozzászólás nem volt, a polgármester úr a határozati javaslatokat szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
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

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
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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

8. Folyószámla-hitelkeret szerződés
Előadó: Dr. Nagy Béla György polgármester
Dr. Nagy Béla György polgármester: Az előterjesztést a pénzügyi bizottság megtárgyalta,
megkérném az elnök urat, ismertesse a bizottság javaslatát.
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A 2015. évi önkormányzati
gazdálkodás likviditásának biztosítása érdekében az előző évhez hasonlóan, azzal egyező
összegben kívánunk folyószámla-hitel kérelmet benyújtani az OTP Bank. Nyrt. felé. A
bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Dr. Nagy Béla György polgármester: Ez csak egy hitelkeret. A bevételek és a kiadások nem
ugyan úgy alakulnak. Ahhoz, hogy tudjon működni az önkormányzat, akkor különböző
mértékű hitelt kell felvegyen, a likviditása megőrzése érdekében. Van-e valakinek kérdése,
hozzászólása? Mivel kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester úr a határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
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 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
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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: dr. Nagy Béla György polgármester
Krucsai Mariann pénzügyi vezető
Dr. Nagy Béla György polgármester: Ez nem hitel, hanem hitelkeret. E nélkül nem tud
működni egyetlen önkormányzat, és legtöbbször gazdasági társaság sem. Az önkormányzat
bevételei ciklikusan jönnek be, és a fenntartás érdekében változó mértékű hitel felvételére
kényszerül a likviditásának megőrzése érdekében. Mindig annyit hív le ebből a keretből,
amennyire szüksége van, amikor a bevételek megérkeznek, akkor ezt visszapótolja.
Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester az ülést 16:50
órakor lezárta, 17.00 órakor közmeghallgatás kerül sor.
Kmf.

Dr. Nagy Béla György
polgármester

Liker János
aljegyző

Simonka Jánosné
jegyzőkönyvvezető

