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Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-án 
15:00 órakor kezdődött közmeghallgatásán. 
 
A közmeghallgatás helye: Bánkút közösségi ház  
 
Jelen vannak: dr. Nagy Béla György polgármester, Király Gyöngyi, Farkas Gyula, Dusik 
János, Nagy Attila, Kraller József képviselők.  
 
Igazoltan távol: Sütő Mária Márta alpolgármester 
 
Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Kormányos László jegyző, Sulczné Lipcsei Zsuzsanna 
pénzügyi ügyintéző, Nadabán János Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. ügyvezetője.  
 
Meghívottként megjelent: a mellékelt jelenléti ív szerint.     
 
Jegyzőkönyvvezető: Simonka Jánosné ügyintéző. 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a 
testület határozatképes, az ülést megnyitom.  
 
A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.  
 
Javasolt napirendi pontok:  
 
 

I. Közmeghallgatás 
 

dr. Nagy Béla György polgármester: Köszöntöm Rajncsák Péter ügyvezető urat, a Pulzus 
Pluszt Kft. ügyvezetőjét. Az önkormányzattal a szennyvízberuházásra kötött szerződéses 
megállapodást szeretnék módosítani.  
 
Rajncsák Péter ügyvezető: A projekt végrehajtásához az idő kevésnek bizonyult, mivel az 
engedélyezési eljárás nem az előírt egy hónapig tartott, hanem lényegesen több hét telt el. 
Nézeteltérés van, hogy mi számít bele és nem. Volt egy terület, melyre régészeti tanulmányt 
kellett készítenünk. Ezek az idők nagyon hiányoznak. Kérem, hogy a szerződésmódosításhoz 
hozzájárulni szíveskedjenek, augusztus 30. napjáig.  
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság javasolja a testületnek 
elfogadni a szerződés módosítás meghosszabbítását, hogy ne érje kár az önkormányzatot és a 
kivitelezők is be tudják fejezni a beruházást.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: A késedelem mértéke 127 nap. Ennyivel később adták 
ki a hatóságok az engedélyt. A hatóságnak 30 nap állt volna a rendelkezésére. Eddig bizonyos 
munkálatokat a kivitelező nem tudott elkezdeni.  
 



Kraller József képviselő: Szeretném kiemelni, hogy az engedélyezetési eljárást a kivitelező 
végeztette el. Nem önkormányzati dolgozó munkájából adódott, hogy eddig húzódott.  
 
Kiss László medgyesegyházi lakos: (A testület tagjai részére a lakók által aláírt beadványt 
oszt szét). Csak hallomásból tudtuk meg, hogy a Pulzus Kft. ügyvezetője részt vesz az ülésen. 
Két hónappal ezelőtt adtunk be egy beadványt a testület részére. Erre reakciót nem kaptunk. 
Ezt adjuk be ismét. A Táncsics utcában október 3-a óta folyik a kivitelezés. Két hónapja azt a 
magyarázatot kaptuk, hogy rossz a talajszerkezet. A Táncsics utcában hatalmas gödröket 
ástak. A lakók adnak sok esetben a dolgozóknak felszereléseket. Káosz az egész. Kraller 
képviselő úr kivételével nem láttunk képviselőt az utcában. Nem történtek komolyabb dolgok, 
nem orvosolták a problémánkat. Kellene, hogy valaki képviselje az ott lakók érdekeit. 
Hangfelvétel készült, a Pulzus Kft. részéről és az önkormányzat részéről voltak jelen 
emberek. Akkor elhangzott, hogy nem kívánják kicserélni az útszerkezetünket. 
Tudomásunkra jutott, hogy ahol a nyomvonal közepén érinti az utat, ott teljes útszerkezet fog 
elkészülni. Szeptember óta ebben az ügyben közmeghallgatás nem volt. Az egyik dolgozó 
nem megfelelő hangnemben beszélt velünk.  
 
Rajncsák Péter ügyvezető: A konzorciumi megállapodás szerint a Táncsics utca egy részét a 
Bólem Kft. kivitelezte. Ezekre a kérdésekre nyilván ő fog tudni válaszolni. A kettőnk közötti 
megállapodás arról szól, hogy a Bólem Kft. köteles nekem vízteleníteni. Ezzel kapcsolatban 
alvállalkozóval dolgoztatott. Ő ezt helytelenül végezte el. A 6 m hosszú csőből levágtak fél 
métert, melyre semmi nem kényszerítette őket. Hetek múlva vettük észre, hogy nem is fog 
soha víztelenedni e miatt. A kollégáim minden lakónak bedobtak értesítést, hogy mikor 
fogjuk elkezdeni az utcában a munkát saját technikával vonulunk fel. Arra kértem a 
kollégáimat, hogy a megbeszélés szerint a kivitelezés várható időtartamáról is értesítsék a 
lakókat. Az én kollégáim feliratos ruhában járnak. Ha tiszteletlenül beszélt valamelyik, akkor 
elnézést kérek, ennek következménye lesz. Bízom benne, hogy a kollégáim a helyzet 
magaslatán lesznek. Útpályás szerkezet módosítást mi nem vállaltunk. Az utca teljes 
aszfaltszőnyegezést fog kapni 4-6 cm vastagságban. Ahol a talaj nem homogén, fel fogjuk 
javítani a pályaszerkezetet. Az Unió által támogatott csatornabővítési pályázatokban tiltja a 
csatorna bővítés során az útépítést, csak nyomvonal helyreállítást tud finanszírozni. Az út 
olyan keskeny, hogy ép része nem marad, ezért le kell aszfaltoznunk a Táncsics utcát. Az 
elviselt gondok miatt a konzorciumi társammal egyeztetve, az egyik oldali járdát a lakóknak 
megépítjük. Július közepén fogunk felvonulni a gépeinkkel az útépítéshez.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Minden második héten csütörtökön van kooperációs 
megbeszélés a hivatalban. Oda mindenkit szeretettel várunk. Az igazgató úr tud minden itt 
jelzett problémáról.  
 
Kiss László medgyesegyházi lakos: A levágott a cső okozta kárt ki fizeti meg? A lakók nem 
kaptak  szóróanyagot.  Folyamatos  a  szemetelés.  Három  héttel  ez  előtt  a  kolléga  4  cm-es  
aszfaltról beszélt. Az Unió nem támogatja az útépítést, azonban mivel keskeny útszakasz, 
nem értjük, miért kellett azt kétszer felvágni? Mi megfelelő utat szeretnénk kapni, mely 
önkormányzati beruházásból lakossági hozzájárulásokból épült meg. A megbeszélésekről a 
lakosság nem lett megfelelően tájékoztatva. A beruházás megkezdése óta lakossági fórum 
nem volt. A többi utca résztvevőjét is meg kellene hallgatnunk.  
 
Rajncsák Péter ügyvezető: Azokon az utcákon, ahol az én cégem dolgozott, ilyen panaszról 
nem tudtunk. Statisztikát vezetünk, hogy a tevékenységünk során hol volt megsüllyedés. 17-
éig nem tapasztaltam megsüllyedést, remélem, hogy ez Medgyesegyházán sem lesz másként. 
Tudomásom van arról, hogy a Bólem Kft. nem ezt a technológiát alkalmazza.  
 
Kiss László medgyesegyházi lakos: A döngöléssel kapcsolatban is vannak problémák. Két 
hónap alatt sikerült a méhkeréki dolgozóknak lefektetniük a csöveket az utca 1/3-án. 



Felbontották megint a 3 m-es utunkat, melyből 2 m-t 30-40 cm magasan visszatöltöttek. 
Mivel délután 4 óra lett és el kell költözniük Kunágotára, ezért közölték, hogy nincs idejük 
visszadöngölni. Szarvas Jánossal abban maradtunk, 1 napjuk van, hogy eltakarítsanak, 
azonban nem döngölték le. Kaptunk egy hatalmas kövekkel megszórt valamit. Azt is hallottuk 
már, hogy nincs anyag, nincs pénz.  
 
Rajncsák Péter ügyvezető: A Bólem Kft. szakaszáról beszélt ön. Neki kellene ezeket a 
kérdéseket megválaszolni. A kft.-nek minden számlája ki lett fizetve, arra nem 
hivatkozhatnak, hogy nincs pénz. A Sasvári kollégám flegmaságáért külön elnézést kérek.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: A konzorcium egyetemlegesen felelős az elvégzett 
munkáért. A konzorcium belső ügye, hogyan számolnak el egymással. Amíg a kivitelező nem 
kapja meg a teljes pénzt és okunk van rá, hogy visszatartsuk, van rá eszközünk, hogy a 
munkát elvégeztessük. Az ügyvezető úr elismerte a kivitelezői hibát. Egyértelmű, hogy a 
víztelenítés szakszerűtlen volt.  
 
Rajncsák Péter ügyvezető: A Bólem Kft. víztelenítésért felelő alvállalkozója még nem 
nyújtott be számlát, remélem nem is lesz kifizetve. Nem teljesítette a vállalt munkát. Az igaz, 
hogy az alvállalkozóért akként felelünk, mintha mi teljesítettünk volna. Ha a Bólem nem 
teljesít, akkor én következem, ezt jelenti az egyetemleges felelősség. Azokért a munkákért, 
amiket a Bólem végzett el, ő felel. A következő lépés az egyetemleges felelősség, a saját 
cégem is helyt kell álljon.  
 
Kiss László medgyesegyházi lakos:  A  válasz  kielégítő volt.  Szeretnénk  a  Bólem  Kft.  
ügyvezetőjét is meghallgatni, aki 2014. szeptemberben tartott önnel egy tájékoztatót, ahol azt 
kommunikálta a lakosságnak, hogy bizalommal forduljunk hozzá. A rákötés a vasúttal 
bezárólagosan kinek a feladata lenne, hogy a finom tömörítő anyaggal, illetve hézagoló 
anyaggal feltöltse az utcánkat.  
 
Rajncsák Péter ügyvezető: Most arra kérdez rá, hogy az ideiglenes anyagra lesz-e pénz. A 
Bólem szakaszán az ő kötelme. Én oda fogok hatni a Bólem Kft-re, hogy ezt megtegye. Ha ő 
nem teszi meg, akkor kérem a türelmét, mert a jövő hónap közepén levonulok az útépítő 
csapattal és egy huzamban megcsinálnám.  
 
Kraller József képviselő: Azt gondolom, hogy az ügyvezető igazgatónak is a konzorciumi 
kérdés a Bólem Kft-vel, tanulságos együttműködést jelent. A lakosságnak a Bólem Kft-vel 
kapcsolatban vannak negatív élményei. A Bólem Kft. szeptemberben nagyon készséges volt, 
nyugodtan fordulhatunk hozzá, a lakosok nem ezt tapasztalják. A problémák a konzorcium 
kapcsán önöket is terhelik. Azt mondta, ahol az anyagszerkezet nem megfelelő, ki fogják 
cserélni. Ott ahol a Bólem Kft. dolgozott, meg fog süllyedni.  
 
Rajncsák Péter ügyvezető: Mérni fogjuk a tömörséget, mert nem szeretnénk, ha 
megcsinálunk egy új utat, az megrepedezik és vissza kell jönnünk.  
 
Kraller József képviselő: Az út felújítási munkákat akkor önök fogják teljes mértékben 
elvégezni?  
 
Rajncsák Péter ügyvezető: Nem teljes mértékben. A Bólem csinált itt vizet is, annak a 
helyreállításáért  a  Bólem  felel.  Vannak  átfedő részek,  ahol  a  csatorna  és  a  víz  találkozott.  
Közös a helyreállítandó rész. El kell dönteni, hogy mi csináljuk és mi állunk helyt a Bólem 
esetleges hibáiért, vagy mi csináljuk. Azon az állásponton vagyunk, hogy azt csinálja a 
Bólem. Aszfaltos csapata a Bólemnek nincs, ő alvállalkozásba fogja adni. Mi három utcát 
fogunk teljes szélességében helyreállítani, ez a megállapodás. Ahol bárki belebontott az útba, 
ott félpályás helyreállítást fogunk végezni.  



 
Kiss László medgyesegyházi lakos: A Táncsics utca a Bólem Kft-é lesz?  
 
Rajncsák Péter ügyvezető: Nem. A Táncsics utcába a teljes aszfalt szőnyeget az én cégem 
fogja csinálni. Ahol aszfaltunk, de a csatornát nem mi kiviteleztük, meg fogjuk nézni, milyen 
a visszatöltött talaj tömörsége, hogy elkerüljük azt, hogy visszajöjjünk garanciában utat 
javítani.  
 
Kiss László medgyesegyházi lakos: Azok az időpontok, amikor az egyeztetések folynak 
nekünk nem megfelelőek, mivel délelőtt mi dolgozunk. Illő lenne a projekt lezárása előtt egy 
közmeghallgatást tartani. Minden lakót külön ki kellene értesíteni.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Felkérem a jegyző urat, hogy a június 4-re délutánra 
legyen összehívva 4-5 óra körül egy lakossági fórum, és biztosítsa, hogy a vállalkozók 
vegyenek részt rajta. Megköszönjük a részvételt. A lakossági fórumon találkozunk.  
 
Rajncsák Péter ügyvezető: Ezt nem ígérem, de megnézem a naptáramat. Ha én nem, akkor a 
fiam jelen lesz.  
 
Grószné Zsóri Irén bánkúti lakos: Azért nem vagyunk többen, mert nem tudtuk, hogy itt 
lesz ma az ülés. Amikor nem volt vizünk, akkor is azt a tájékoztatást kaptuk, hogy mindenki 
ki  lett  értesítve.  Az  eboltásról  sem  szoktunk  időben  értesülni.  Nem  tudom,  ki  adja  ki  a  
feladatot a közmunkásnak, de nem tudják, hogy hol van a közterület. Az Árpád utca végén 
egy illető a járdát és az út egy részét villanypásztorral elkerített, ott birkákat tart. Korábban 
Simonka képviselő úr bontotta le a házat a járdára. A pálya nem volt lekaszálva, be kellett 
szólni. Mellette van út is, amit önkényesen művelnek. Sok háznál nem laknak, nem látni a 
járdát.  
 
dr. Kormányos László jegyző: A testületnek van munkaterve, mely alapján minden hónap 
utolsó keddjén van testületi ülés. Hosszú évek óta május hónapban Bánkút településen tartjuk 
az ülést. A közterületek kaszálásával kapcsolatban írt nekem e-mailt, a villanypásztorral és a 
pályával kapcsolatban. Április 15-én léptem hivatalba, nem vagyok még képben ezekkel a 
dolgokkal kapcsolatban. Tájékoztatásul közlöm, hogy az elektronikus kapcsolattartás a 
közigazgatásban nem igazán elfogadott.  Az észrevételeket kérem, szíveskedjenek írásban 
eljuttatni hozzám. Egy hatósági eljárást csak így tudok kezdeni. Bánkúton is van 
közfoglalkoztatott brigád. Juhász Gyurinak szóbeli utasítást adtam, hogy kiemelten figyeljen a 
bánkúti problémákra. Folyamatosan dolgoznak az embereink.  
 
Kiss László medgyesegyházi lakos: A testületi anyag hétfőn lett az interneten közzé téve. A 
képviselő-testület tagjai is pénteken késő délután kapták meg. A polgármester úr és a testület 
négy éves programjából kimásoltam részt, mely ide kapcsolódik. „A képviselő testület 
határozatainak, döntéseinek közérdekű nyilvánosságának biztosítása.” Reméljük a jövőben 
így lesz. Van egy közterület felügyelőnk, neki is tettem jelzéseket. Az elmúlt négy ében 
működtek úgy dolgok, hogy nem papíroztunk le dolgokat. Megvizsgálta, és ha megállta a 
helyét, akkor gördülékenyen mentek a dolgok. A Táncsics utcában a leégett egy ház, kaotikus 
állapotok vannak előtte. A mai napig senki nem keresett rá megoldást.  
 
Grószné Zsóri Irén bánkúti lakos: Nem a közmunkások munkájával van gondom. Hanem 
azzal, hogy nincs a településen egy fűkaszás. Folyamatosan a Kastélyt és környékét, a 
templomot és a játszóteret csinálják. Volt a településen egy fűkasza, amit még a 
részönkormányzat idejében vettünk, nem tudom hol van.  
 



dr. Kormányos László jegyző: Nem  célom,  hogy  gyártsuk  a  papírokat.  Ha  ez  jó  eljárás,  
akkor tovább fogom folytatni. Figyelni fogjuk, hogy ezekre a munkaterületekre is jusson 
munkaerő és eszköz.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Nem munkagép kérdése. Készítünk egy térképet, hol 
szükséges a folyamatos kaszálás. Nem jó gyakorlat, hogy medgyesről mondják meg, mit kell 
csinálni Bánkúton. Azért nincs kint Bánkúton folyamatosan fűkasza, mert ahhoz kell kezelői 
engedély is. A brigádvezetőknek a napokban volt egy eligazítás, ahol kifogásoltam, hogy 
Bánkúton arra várnak, mondják meg Medgyesről mit kell csinálni. Itt is van kiemelt bérrel 
munkavezető. A magasabb jövedelemért elvárható, hogy kreatív legyen. Nagy a probléma a 
munkavállalók önállóságával. Igyekszünk ezen változtatni.  
 
Ramasz András medgyesegyházi lakos: Kérdésem lenne, hogy a medgyesi víz és bánkúti 
csapvíz iható-e? Van mind a két településen konténer. A rajta lévő vízóra azt mutatja, hogy az 
emberek nem járnak oda vízért. Az ivóvíz hálózaton a szerelvényeket kicserélik, viszont a 
vezeték azbeszt cementből van, mely nem felel meg az előírásoknak, sajnos rákkeltő hatású. 
Ez megfelel az uniós követelményeknek?  
 
dr. Kormányos László jegyző: Az ivóvíz papíron nem iható. Ennek nem az azbeszt 
szennyeződés az oka, hanem az arzénmennyiség. Az ÁNTSZ kiadott egy határozatot, ahol az 
ivóvízminőség-javító program elindul, nem lehet fogyasztani vizet. A konténereket a 
honvédség telepítette le.   
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Bánkúton műanyag csövek vannak. A víz ihatóságára 
nem mi adunk választ, hanem a szolgáltató és az ÁNTSZ. Az Unió támogatja az 
ivóvízminőség-javító programokat, várhatóan szeptember végére arzénmentes ivóvizünk lesz.  
 
Grószné Zsóri Irén bánkúti lakos: Tisztában vagyunk azzal, hogy csinálják, fúrják a kutat, 
de gondolnak egyet és elzárják. A vízhiányról nem értesítetik a lakosságot. Belenyomtak 
valamit a rendszerbe, amitől nyálkás, büdös lett. Annyi vizet elhasználunk. Annyi vizet kell 
fizetnünk ezért a vízért, mint másoknak a normális vízért.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ez nem helyes. Megkérdeztem, hogy értesítették-e a 
lakosságot, kiderült, hogy három helyen tettek ki plakátot. Bánkúton új kút lesz, új víztisztító 
rendszer, meg fognak szűni ezek a problémák.  
 
Ramasz András medgyesegyházi lakos:  A  válasz  nem  volt  kielégítő,  amit  adtatok.  Lehet  
bármilyen vízjavító program, akkor is a rákkeltő azbesztcsövön fog jönni a víz.  
Még egy kérdésem lenne. Az önkormányzat tulajdonában van egy Opel Insignia. Mi a 
rendeltetése? 
 
dr. Kormányos László jegyző: Az arzén egy természetes szennyező anyag. Nem a vizünk 
minősége romlott, hanem az értékek alsó határát módosították. Az Unió kötelezett minket, 
hogy megtegyük a konténer telepítést. Bizonyíték nincs, hogy a rákos megbetegedések és az 
azbeszt csövön érkező ivóvíz között összefüggés lenne.   
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ilyen orvosi szakkérdésbe nem kellene beleásnunk 
magunkat. A vizet vizsgálja erre kialakított szervezet. Nem lenne jó, hogy pánikot keltünk. 
Megfelelő műszaki tartalom megvalósítására az arzén és a nitrit csökkentésére irányult a 
program. A beruházás összértékéhez képest, megfelelő nagyságú intézkedést lehetett tenni 
arra vonatkozóan, ami a hálózatrekonstrukció körébe tartozik. Ebbe nem fért bele a csöveknek 
a cseréje.  
 
Ramasz András medgyesegyházi lakos: Ki döntötte ezt el?  



 
dr. Nagy Béla György polgármester: Az Európai Unió. Az autó önkormányzati célú 
használat.  
 
Ramasz András medgyesegyházi lakos: És mire van használva?  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Van menetlevél, ha gondolod rendelkezésedre 
bocsájtom.  
 
Kiss László medgyesegyházi lakos: A IV/1-es napirenddel kapcsolatban szeretnék néhány 
gondolatot. Felmerült határozati javaslatként, hogy meg kellene szűntetni a KÉSZ Kft-t. Egy 
hónappal ezelőtt a kábel tv és internet szolgáltatással kapcsolatban elhangzottak számok, nem 
voltak nagyon felkészülve. Most elkészült egy kimutatás, szembetűnő, hogy a kábel tv és 
internet szolgáltatás nyereséges. Elhangzott, hogy a szerződést a szolgáltatóval fel kívánja 
mondani az önkormányzat. Készült vizsgálat, ha felmondjuk az Oroscommal a szerződést, 
ilyen másik szolgáltatót fogunk kapni, milyen pluszokat fog beletenni ebbe a rendszerbe, 
mennyiért fog szolgáltatni? A Primcom Kft. 2012-ben 4 100 Ft-ot kért el havonta ugyanezen 
díjcsomagért, lényegesen lassabb internetért. Jelenleg 3 290 Ft-ba kerül Medgyesegyházán. 
Voltak problémák az átállással, de már jól használható az internet. Mielőtt döntést hoznak, jó 
lenne, ha megvizsgálnák. Le kellene ülni az Oroscommal, esetleg újratárgyalni a szerződést.  
Azt látjuk az előterjesztésben, hogy mind a két kft. esetében szerepel koncepcióként a 
megszűntetés. A mai világban szükség lehet kft-re, akár pályázatoknál is. Azt sem szabad 
elfelejteni, hogy volt Medgyesegyházán egy Süllős kft. tudjuk, hogy a gyerekeink milyen ételt 
ettek. Jó döntést hozott az előző testület, hogy megpróbálta a kft. keretében működtetni. Helyi 
termelők által beszállított terményekből dolgoztak. Négy évvel visszamegyünk az időben és 
ismét ki akarjuk adni a konyhát. Ha egy kicsit odafigyelnének rá, akkor akár pluszt is hozhat a 
kft-nek. A konyha esetében három millió forintról beszélünk. Ami biztos, hogy helyi 
vállalkozóktól már nem vásárolunk semmit. A kimutatásban fel vannak sorolva a kft. 
dolgozóinak a bére. Az ügyvezetőnek ehhez a számhoz képest miért lett több a bére, mint a 
korábbi ügyvezetőnek? A közművelődési részegység vezetőnek is emelkedett a bére. Ha 
megtakarítani akarunk, akkor miért emelkedtek ezek az összegek? Végkielégítésről is 
beszélnek. Azt kellene megnézni, hogyan lehetne előrébb menni ezzel a kft-vel, ha már 
létrejött, pluszfeladatokat vinni bele, amiből pénzt tudunk kovácsolni.  
 
dr. Kormányos László jegyző: A kábel tv és internet kapcsán nem a szolgáltatással, a 
működtetési formával van a baj. Ki van választva a közbeszerzési szakértő. A korábbi 
szolgáltatótól nem zárkózott el az önkormányzat. Az iratok nem elegendőek, melyek a KÉSZ 
Kft. egyszerű mérlegbeszámolóját tartalmazzák. Ezért a bizottsági ülésen az a döntés 
született, hogy a beszámolókat elnapoljuk péntek délelőttre. A konyhával kapcsolatban nem 
hangzott el, hogy mindenképp külső vállalkozónak kiadnánk a konyhát. A két kft-t kielemző, 
összehasonlítás is pénteken lesz megtárgyalva.  
 
Kiss László medgyesegyházi lakos: A polgármesternek és a KÉSZ Kft. ügyvezetőjének 
majdnem egyforma a bére.  
 
dr. Kormányos László jegyző: Testületi döntés kellett a kft-k ügyvezetőinek a bérének 
megállapításához.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: A KÉSZ Kft. korábbi ügyvezetője egyik pillanatról a 
másikra bejelentette, hogy el kíván menni. Akiről vélelmeztük, hogy ezt a munkakör el tudja 
látni, kényszerhelyzetben voltunk. Legnagyobb veszélyforrása az önkormányzat jövőbeni 
működésének az a tény, mely részben összefügg a kft-k létével. Elemeztem, hogy 2012-től 
napjainkig 35-40 millió forintig terjedt az az összeg, amivel a mindenkori képviselő-testület 
elfogadta a költségvetését. Mi is így kezdtük az évet. Erre az összegre minden évben 



kiegészítő támogatásként pályáztunk. Szerencsénk van, hogy olyan országgyűlési képviselője 
van a településnek, aki segít, mert az ő közbenjárásán múlik, hogy kapjon a település 
támogatást. Ezzel nem szeretnénk élni, visszaélni. A képviselő úr is azt kérte, hogy nézzük át 
a település gazdálkodását, mert ő attól tart, hogy hogy előbb-utóbb nem lesz ilyen 
kormányzati szándék, hogy adjon pénzt. Nekünk a jelenlegi struktúrában hiányzik 37 millió 
forint. Azt tudjuk tenni, hogy megvizsgáljuk, hogyan tudnánk a meglévő kiadásainkat 
csökkenteni, és pénzt hozni be a rendszerbe. A kábel tv és internet szolgáltatást azért 
versenyeztetjük meg, hogy mi az az ellátási, működtetési modell, ami a jelenlegitől 
kedvezőbb. Igaz, hogy csökkent a szolgáltatás díja, azonban az önkormányzat rosszabb 
pozícióba került. Az önkormányzat átvesz külső vállalkozótól szolgáltatást, ezért fizet, a 
szolgáltató pedig benyújtja a számlát. A kockázat, a költségek az önkormányzatot terhelik. Ha 
továbbra is mi szolgáltatunk, a számlázási rendszer auditálása további 3-4 millió forintba 
kerülne. A KÉSZ Kft. az idei évben 143 millió forint a költségvetésben. Az ügyvezető 
naponta pénzt kér, mivel fizetnie kell. A banki műveletek költsége is magas. Amikor a 
Horváth László lemondott, nem tudtuk megtenni, hogy a kft-t felszámoljuk, mert működtetni 
kellett. A megüresedett munkahelynél kényszerhelyzetben voltunk. A másik Kft-nél is ekkora 
nagyságrendű bér van.  
Jobban járnék, ha nem lenne hivatali autó, hanem saját gépkocsi használatot fizetnének. Azt is 
nézd meg, hogy az önkormányzatnál és a kft-knél kinek milyen mértékű saját gépkocsi 
használata van. Ha úgy dönt a testület, holnap reggeltől eljárok én is a saját gépkocsimmal, 
csak kapjam meg azt a saját gépkocsi apanázst, amit egyébként az ügyvezetők és sorolhatnám 
kik kapnak ilyen dolgot. Azzal én jobban járnék. Nincs most más megoldás, mint versenyt 
létrehozni, és remélhetőleg kevesebbet kér tőlünk a szolgáltató. A KÉSZ Kft-t véleményem 
szerint azért kell megszüntetni, mert nm bírjuk el, hogy ügyvezetőket tartsunk el ilyen 
fizetésekért. Van közalkalmazotti és köztisztviselői bértáblázat, ez van leírva 
összehasonlításképpen. Már ezzel milliókat tudnánk megtakarítani éves szinten. Az 
önkormányzat görgeti maga előtt az adósságokat ezzel a rossz struktúrával. Ki vagyunk téve 
annak, hogy kapunk önhikit vagy nem. Ha te Laci átvennéd a konyhát vállalkozói 
üzemeltetésre, hogy 9 állandó és 3 közmunkással üzemeltetnéd azt az egységet, ami 5-600 
főre főz. Ezt nem lehet elbírni. Az önkormányzat azt akarja csak, hogy csökkentsük a 
költségeinket.  
 
Kiss László medgyesegyházi lakos: A konyhával kapcsolatban annyit jegyeznék meg, lehet 
az önkormányzat az aranytojást tojó tyúkot fogja kiadni. A jelenlegi önkormányzat is tudna 
pénzt kivenni belőle. Minden feladatot le akarnak rázni magukról, „senki nem akar csinálni 
semmit”. Megvannak rá a megfelelő emberek. Az Oroscommal való szerződés felmondása 
három ember munkáját érinti. Saját alkalmazottai vannak. Át kellene a dolgokat számolni 
újra. Vannak számok, hiányoznak az adatok. Minden ülésen beszélnek róla egy kicsit, de nem 
lehet összerakni.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Akárki üzemeltette a kábel tv-t, minden esetben ugyan 
ezek a személyek voltak az alkalmazottai. Egyedüli változás a díjbeszedő. A konyhát akárki 
üzemelteti, nem fog ide Végegyházáról jönni szakács. Az nem mindegy, mibe kerül az 
önkormányzatnak.  
 
Kiss László medgyesegyházi lakos: Én nem rúgtam volna fel a szerződést, hanem kértem 
volna előtte ajánlatokat.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Felbontjuk azért, hogy meg tudjuk versenyeztetni.  
 
Stokker Józsefé bánkúti lakos: Hogyan fogja kárpótolni Nadabán úr a lakosságot azért, ami 
itt megy. Most voltam otthon, nincs víz. Ki jelentette, hogy vízhiány lesz? Az ezelőtt egy 
évvel volt testületi ülésen Forgó úr megígérte, hogy személyesen ki fog jönni.  Rengeteg vizet 
ki kell engedjünk, ami használhatatlan, magas a vízszámlánk. A gázbojleremet megint 



javíttatnom kell. Nem fenyegetés, de ha nem fogunk kárpótlást kapni, megfelelő fórumhoz 
fogok fordulni.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Nadabán úr elnézést kér, de most nem tudott 
megjelenni, egy családtagot kórházba kellett vinni.  
 
Nádudvari Lajosné bánkúti lakos: Évről évre ígérgetnek, de nem történik semmi. A 
kérdéseinkre választ nem kapunk, ha igen, ködösítést. Jártak a képviselők Bánkúton? Későn 
lett meghirdetve a közmeghallgatás. Kinek lett szervezve most ez a testületi ülés? Minden 
mással kezdtetek, nem közmeghallgatással.  
 
Ramasz András medgyesegyházi lakos: A vízkérdést Gyula átveszi. Felajánlom 
díjmentesen a segítségemet, van egy feltételezésem, mi lehet a probléma. Magas a humin 
tartalom, ez okozza a problémákat. Egy kavicsszűrőt kellene letelepíteni.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Az ivóvízminőség-javító program keretében új kút 
lesz rendszerbe állítva, egy önálló helyi víztisztító. 2015. július 1-től a Gyulai Közüzemi Kft. 
fog szolgáltatni. Nadabán úr funkciója meg fog szűnni. Most történik a vagyon átadásra. A 
cég a munkavállalókat átveszi.  
 
Ramasz András medgyesegyházi lakos:  Mérlegelni  kell,  hogy  a  Nadabán  úrnak  adjatok-e  
jutalmat.  
 
 
Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester az ülést 17:25 
órakor lezárta.  

 
 

Kmf. 
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