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Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 14-

én 15.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén 

 

A testületi ülés helye: Művelődési Ház és Könyvtár emeleti klubtermében  

 

Jelen vannak: Ruck Márton polgármester, Dr. Várszegi Tamás alpolgármester, Farkas 

Gyula, Forgó Pál, Knapcsikné Király Gyöngyi, Kraller József és Nagy Attila képviselők  

 

Tanácskozási joggal részt vesz: Liker János aljegyző 

 

Később érkezett: Nagy Attila képviselők 

 

Jegyzőkönyvvezető: Besenyi Ildikó főtanácsos 

 

Ruck Márton polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a megjelenteket és a TV 

nézőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes. Tájékoztatásul elmondja, 

hogy Nagy Attila képviselő jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a mai 

ülésen. Ismerteti a Meghívóban szereplő javasolt napirendi pontokat. 

 

Javasolt napirendi pontok: 

 

1.) A Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető pályázatának kiírása 

2.) Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ intézményvezetői pályázatának kiírása 

3.) Jegyzői pályázatok elbírálása 

4.) Bejelentések 

 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek más javaslata? 

Liker János aljegyző javaslatot tesz a napirendek sorrendjének módosítására. Tájékoztatásul 

elmondja, hogy a pályázókat értesítették, hogy lehetőségük van a személyes bemutatkozásra 

és szóban kiegészíthetik a benyújtott pályázatukat a képviselő-testület ülésén. A pályázók 

eljöttek és ezért javasolja, hogy ne keljen nekik várakozni, a jegyzői pályázatok elbírálása 

tárgyú napirendet elsőként tárgyalja a képviselő-testület. Továbbá elmondja, hogy az egyik 

pályázó a pályázatának zárt ülésen történő megtárgyalását kérte, ezért javasolja a napirendet 

zárt ülésen tárgyalni.  

Nagy Attila képviselő megérkezett 

 

 



Javasolt napirendi pontok: 

 

1.) A Művelődési Ház és könyvtár intézményvezető pályázatának kiírása 

2.) Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ intézményvezetői pályázatának kiírása 

3.) Bejelentések 

 

Forgó Pál képviselő kérdezi, hogy akkor is zárt ülést kell tartani, ha nincs itt az a pályázó, aki 

zárt ülést kért? 

 

Liker János aljegyző elmondja, hogy a pályázatát tárgyalja a testület és a pályázat személyes 

adatokat tartalmaz. 

 

Ruck Márton polgármester az elhangzott s módosítással szavazásra bocsátja a javasolt 

napirendi pontokat. 

A képviselő-testület az alábbi napirend megtárgyalásával 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással 

és ellenszavazat nélkül egyetért: 

Napirend: 

 

1.) A Művelődési Ház és könyvtár intézményvezető pályázatának kiírása 

2.) Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ intézményvezetői pályázatának kiírása 

3.) Bejelentések 

 

Ruck Márton polgármester zárt ülést rendel el a jegyzői állásra beérkezett pályázatok 

elbírálásának idejére. Továbbá tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a döntést a zárt ülést követően 

a nyílt ülésen ismertetik és folytatják a nyílt ülésen a napirendek megtárgyalását.  

 

15,10 órakor a nyílt ülést befejződött 

 

16,25 órakor a nyílt ülés folytatódik 

 

Ruck Márton polgármester köszönti a jelenlévőket és a nyílt ülést folytatja.  Elmondja, 

hogy a képviselő-testület a benyújtott pályázatokat megtárgyalta és a jelenlévő pályázókat 

személyesen is meghallgatta.  Tájékoztatásul elmondja, hogy az öt pályázó közül ketten 

jelentek meg az ülésen, de természetesen azokat a pályázatokat is megtárgyalták, akik 

személyesen nem jelentek meg. Ismerteti, hogy a képviselő-testület, dr. Horváthné dr. Barta 

Editet választotta Medgyesegyháza Város jegyzőjének.  

Megkérdezi a pályázót, hogy vállalja-e jegyzői megbízást? 

 

Dr. Horváthné dr. Barta Edit vállalja a jegyzői megbízást. 

 

Ruck Márton polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület a határozatában a 

munkakezdés időpontját december 1-jével határozta meg.  Ismerteti a határozatot: 

„Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (5666 Medgyesegyháza, 

Kossuth tér 1.) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. §-a, valamint a 

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36.§ (1) bekezdése alapján  

jegyzővé kinevezi 

 



Dr. Horváthné Dr. Barta Edit, 5700 Gyula, Wesselényi u. 22. szám alatti lakost (született: 

Gyula, 1970.01.18. anyja neve: Aranyos Margit) 

2011. december 1-vel. 

Illetményét havi bruttó 359.400, - forintban állapítja meg. 

A jegyző a kinevezést elfogadja, munkába állásának napján az esküt leteszi, a 

vagyonnyilatkozatát megteszi.  

Munkába állásának napja: 2011. december 1. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.” 

 

Gratulál a megválasztott jegyzőnek. 

 

Ruck Márton polgármester elmondja, hogy az elfogadott napirend szerint folytatja a 

képviselő-testület a munkáját. 

 

1.) A Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető pályázatának kiírása 

 

Ruck Márton polgármester elmondja, hogy az aljegyző úr elkészítette a Művelődési Ház és 

Könyvtár intézményvezető, magasabb vezető munkakör betöltésére vonatkozó pályázati 

felhívást.  

Megkérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Liker János aljegyző nem kíván szóbeli kiegészítést adni. 

 

Ruck Márton polgármester megkérdezi Farkas Gyula képviselőt, a Szociális és Oktatási 

Bizottság elnökét, hogy a bizottság tárgyalta az előterjesztést? 

 

Farkas Gyula bizottsági elnök elmondja, hogy a bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

elmondja, hogy köztudott, hogy az intézményvezetői megbízás december 31-én lejárt, ezért 

szükséges a pályázat kiírása. A bizottság javaslata, hogy a határozott időre szóló vezetői 

megbízás 2 évre változzon, 2014. január 31-éig szóljon. Továbbá a pályázat benyújtásának 

határideje 2012. január 2-ára változzon és a pályázat elbírálásának határideje 2012. január 31-

ére változzon. Ezzel a módosítással javasolja a bizottság elfogadásra a pályázati kiírást.  

 

Ruck Márton polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele? 

 

Forgó Pál képviselő elmondja, hogy a bizottsági ülésen azért próbálták az időpontokat 

egyeztetni, mert az intézmények kialakítása terén, illetve az iskolák üzemeltetésével 

kapcsolatban még az új törvény nincs elfogadva, és nem tudja még a testület, hogy a 

továbbiakban, hogyan fogják üzemeltetni azokat, ezért még ez képlékeny és ezért javasolják, 

hogy csak két évre szóljon az intézményvezetői megbízás. 

 

Nagy Attila képviselő elmondja, hogy nem tudott a bizottsági ülésről, ezért nem tudott részt 

venni az ülésen. Később kapta meg az értesítést. Kérdezi, hogy volt Pénzügyi Bizottsági ülés 

is? 

 



Ruck Márton polgármester elmondja, hogy a bizottság elnöke értesítette a tagokat. Továbbá 

elmondja, hogy volt Pénzügyi Bizottsági ülés is. 

 

Nagy Attila képviselő kérdezi, hogy lehetséges két évre kinevezni az intézményvezetőt? 

 

Liker János aljegyző tájékoztatásul elmondja, hogy a jogszabály azt írja, hogy legfeljebb öt 

évre adható megbízás, ennek alapján lehet 2 évre is.  

 

Knapcsikné Király Gyöngyi képviselő elmondja, hogy még nem beszéltek az egy hónapról, 

az átmeneti időszakban történő intézményvezetői megbízásról, amiről a bizottsági ülésen 

tárgyaltak. 

 

Ruck Márton polgármester elmondja, hogy ez egy következő döntése lesz a képviselő-

testületnek, most a pályázat kiírásáról kell dönteni.  

Mivel több hozzászólás nem volt, úgy a bizottság javaslatával szavazásra bocsátja a 

határozatot. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozta az alábbi 

határozatot: 

312/2011. (XI. 14.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Oktatási Bizottsága 

javaslatával egyetért és a Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési intézményvezető 

(magasabb vezető) munkakör betöltésére pályázatot ír ki az alábbi tartalommal: 

 

„Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot 

hirdet 

Művelődési Ház és Könyvtár 

közművelődési intézményvezető (magasabb vezető) 

munkakör betöltésére. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony – közművelődési szakember 

                        

Foglalkoztatás jellege:  

 

Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: 

 

A vezetői megbízás határozott időre 2012.02. 01 - 2014. 01. 31-ig szól.  

 



A munkavégzés helye: 

 

Békés megye, 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.  

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

•Vezetői feladatok: az intézményben a munkáltatói jogok gyakorlása, a gazdálkodás 

szabályszerű rendjének és folyamatos vitelének megszervezése. Az intézmény 

rendeltetésszerű és gazdaságos működésének biztosítása, együttműködés az önkormányzat 

intézményrendszerével; 

• A fenntartó önkormányzat kulturális stratégiájának, közművelődési koncepciójának 

végrehajtása, fejlesztési javaslatok kidolgozása, együttműködés a fenntartó illetékes 

szervezeti egységeivel;  

• Legyen alkalmas arra, hogy az általa vezetett közművelődési intézmény az alábbi 

feladatokat magas színvonalon ellássa: a város közművelődési igényeinek felmérése, 

művészeti értékeinek feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, 

gazdagítása, különös tekintettel a nemzetiségi és más kisebbségi kulturális hagyományokra, 

együttműködés a kulturális tevékenységet kifejtő civil szervezetekkel, egyházi 

intézményekkel, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 

támogatása, öntevékeny, önképző tanfolyamok, képzési lehetőségek megszervezése, 

felkarolása, a szabadidő értékes, tartalmas, színvonalas eltöltéséhez minőségi színtér 

biztosítása.  

Illetmény és juttatások: 

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 

évi XXXIII. törvény, valamint a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései az 

irányadók.  

 

Pályázati feltételek: 

 

 Felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi 

végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, továbbá a kulturális 

szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés 

finanszírozásáról szóló 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-

szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési 

intézmény-vezetői tanfolyam eredményes elvégzése. 

 Végzettségének, szakképzettségének, szakvizsgájának megfelelő feladatkörben 

szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat. 

 Kiemelkedő közművelődési tevékenység végzése.   

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

Közművelődési területen szerzett vezetői gyakorlat  



 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 

 szakmai önéletrajz, az intézményre vonatkozó szakmai és vezetési program, fejlesztési 

elképzelések, iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi 

erkölcsi bizonyítvány, szakmai gyakorlat meglétét bizonyító munkáltató igazolás, 

nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat a pályázat 

nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalásáról  

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

 

A munkakör legkorábban 2012. február 1. napjától tölthető be.  

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. január 2.  

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ruck Márton polgármester nyújt, a 

06-68-440-000 telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 

        Postai úton, a pályázatnak a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete címére történő megküldésével (5666 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 1. ). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 201/2011 , 

valamint a munkakör megnevezését: közművelődési intézményvezető.  

 

vagy 

 

        Személyesen: Medgyesegyháza Város Polgármesteri Hivatala titkársága, Békés 

megye, 5666 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 1.  

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

 

irányadó jogszabály szerint  

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. január 31.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 

        Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2011. november 19. 

        www.medgyesegyhaza.hu - 2011. november 19. 

        helyi újság 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.medgyesegyhaza.hu 

honlapon szerezhet.  



A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2011. november 19. 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

   Liker János aljegyző 

 

2.) Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ intézményvezetői pályázatának 

kiírása 

 

 

Ruck Márton polgármester elmondja, hogy az aljegyző úr elkészítette a Schéner Mihály 

Nevelési és Oktatási Központ intézményvezető, magasabb vezető munkakör betöltésére 

vonatkozó pályázati felhívást.  

Megkérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Liker János aljegyző nem kíván szóbeli kiegészítést adni. 

 

Ruck Márton polgármester megkérdezi Farkas Gyula képviselőt, a Szociális és Oktatási 

Bizottság elnökét, hogy a bizottság tárgyalta az előterjesztést? 

 

Farkas Gyula bizottsági elnök elmondja, hogy a pályázati felhívást a bizottság megtárgyalta. 

Itt a pályázati eljárás időtartamát hosszúnak találta a bizottság, ezért kéri annak lerövidítését. 

A munkakör betöltésének kezdő időpontját 2012. március 1-re javasolják módosítani, a 

benyújtandó iratok, igazolásoknál a „… szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléssel, zárójelben vezetői program..” kérnék módosítani, tehát itt egy fél mondat 

kimarad. A pályázat benyújtási határidejét 2011. december 20., az elbírálás határidejét 2012. 

február 28-ára javasolják módosítani. Továbbá a bizottság javasolja, hogy az elbírálásnál 

előnyt jelent az egyetemi végzettség, ez is kerüljön bele a pályázati felhívásba.  

 

Ruck Márton polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

Mivel több hozzászólás nem volt, úgy a bizottság javaslatával szavazásra bocsátja a 

határozatot. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül hozta az 

alábbi határozatot: 

313/2011. (XI. 14.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Oktatási Bizottsága 

javaslatával egyetért és a Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ intézményvezető 

(magasabb vezető) munkakör betöltésére pályázatot ír ki az alábbi tartalommal: 

 

„Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 



a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot 

hirdet 

Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ  

intézményvezető (magasabb vezető) 

munkakör betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

 

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év (2012. március 1. - 2017. július 31.)-ig szól.  

 

A munkavégzés helye: 

Békés megye, 5666 Medgyesegyháza, Luther u. 7. sz. 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Az intézmény nevelő-oktató munkájának irányítása, ellenőrzési, munkáltatói, vezetői, 

szakmai és gazdálkodási (részben önállóan gazdálkodó intézmény) feladatok ellátása, alapító 

okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval.  

 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek: 

 Főiskola, pedagógus szakvizsga, 

 Szakirányú - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,  

 Másodszor és további alkalommal történő megbízás esetén pedagógus szakvizsga 

keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,  

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

  •  Egyetem 



  •  Szakirányú - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,  

   •   Közoktatás-vezetői szakképesítés 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 

 •  Szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai 

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, (vezetési program)., büntetlen előélet - 3 

hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány -, végzettséget igazoló okiratok 

másolata (a személyes beszélgetés során az eredeti okmányok bemutatásával), nyilatkozat 

arról, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők teljes körűen megismerhetik.  

 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás legkorábban 2012. március 1. napjától tölthető be.  

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. december 20. 

 

A pályázatok benyújtásának módja:  

     Postai úton, a pályázatnak Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

címére történő megküldésével (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. ).  

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. február 28.  

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

       Oktatási és Kulturális Közlöny  

           www.medgyesegyhaza.hu – 2011. november 19. 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.medgyesegyhaza.hu honlapon 

szerezhet.  

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2011. november 19. 

 

Határidő: értelemszerű  

Felelős: Liker János aljegyző 

http://www.medgyesegyhaza.hu/
http://www.medgyesegyhaza.hu/


Nagy Attila képviselő megindokolja az ellenszavazatát. A pályázat kiírására semmi szükség 

nem volt. Álláspontja szerint az a fegyelmi eljárás, ami lezajlott, jogellenes fegyelmi eljárás, 

az intézményvezetője semmit nem követett el. 2010. május 30-án egy teljes, széleskörű 

pályáztatás folyamán a település közvéleménye állásfoglalása alapján került az 

intézményvezető kijelölésre. Semmi szükség újabb, az intézményéletében ismételt 

változtatásra, ezért szavazott nemmel. 

 

Ruck Márton polgármester elmondja, hogy történt egy fegyelmi eljárás és jogilag ez a 

helyzet, úgy gondolja, hogy a képviselő-testületnek feladata a pályázat kiírása és az 

intézményvezetőjének a személyéről döntsenek. 

 

Piják Andrásné igazgató helyettes kérdezi, hogy március 1-jéig a képviselő-testület, hogyan 

gondolja az igazgatói álláshely betöltését? 

 

Ruck Márton polgármester elmondja, hogy az intézmény SZMSZ alapján a helyettes látja el 

az igazgatói feladatokat, akadályoztatása esetén, teljes jogkörrel. Ilyen szinten a képviselő-

testület nem kíván beleszólni az intézmény életében, és nem is teheti meg, mert a munkáltatói 

jogokat, csak az igazgató felett gyakorolhatja. Az igazgatói feladatokat, az igazgató helyettes 

fogja ellátni a feladatokat, de az igazgatóhelyettes kinevezhet egy olyan személyt, aki 

segítségére lesz.  

 

3.) Bejelentések 

 

3-1.)  Konzorciumi Megállapodás  

 

Ruck Márton polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az első bejelentés a 

Konzorciumi Megállapodás, amely a most megvalósuló Start-munkaprogramban való közös 

részvételre vonatkozik, amely három település Medgyesbodzás-Medgyesegyháza és 

Pusztaottlakával közösen fog megvalósulni, Pusztaottlaka Községi Önkormányzat 

gesztorságával. A mai nap folyamán érzékelhető volt, hogy itt a Művelődési Házban nagy a 

sürgés-forgás, itt zajlik a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat, mivel november 15-ével indul a 

munka. A három település 250 ember foglalkoztatása fog megvalósulni, Medgyesegyházán 

150 ember foglalkoztatására lesz lehetőség. Ezeket az embereket napi 8 órában fogják 

foglalkoztatni. Három területe van ennek a foglalkoztatásnak, az egyik a közutas rész, ami 

járdaépítési programot takar. A behívott dolgozókkal járdalapokat fognak gyártatni és az 

utcákat ezzel fogják megépíteni, felújítani. A másik az önkormányzati külterüli utak 

rendbetétele, vízelvezető árkok takarítása. A harmadik rész a mezőgazdasági rész, amely 

keretében lehetséges a települések közötti munkamegosztás. Lehetőség szerint a településeken 

helyben kell foglalkoztatni az embereket, mert a munkába járás plusz költséget jelent az 

önkormányzatoknak. Ez a program most 2 hónapra szól november 15-december 31. között. 

Ezt mintaprojektnek nevezik, mert ahhoz, hogy 2012-ben megkapják annak a lehetőségét, 

hogy ennyi, vagy még több embert tudjanak foglalkoztatni, ahhoz az kell, hogy ezt a 

mintaprojektet jól megcsinálják. Csak olyan munkákat lehet beállítani, amely az 

önkormányzat számára értékteremtő. Olyan munkát nem határozhatnak meg, mint pl. a 

közterületek karbantartása, a támogató erre azt mondja, hogy ez nem értékteremtő. Ez a 

megállapodás szabályozza a települések között, hogy kinek mi a feladata és felelőssége van. 

Nagyon fontos, hogy mindenki saját magának kell megszerveznie a munkát, a feltételeket. 



Jelenleg az emberek orvosi vizsgálaton vesznek részt, ez történik itt a Művelődési Házban és 

holnap veszik fel a munkát hivatalosan.  

Megkérdezi, hogy van-e valakinek, kérdése, észrevétele? 

 

Kraller József képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság tárgyalta 

az előterjesztést. Továbbá elmondja, hogy mindenképpen azt kell figyelembe venni, hogy ez 

Medgyesegyházának és a többi településnek milyen pénzügyi és erkölcsi hozadékkal jár ez a 

megállapodás. Mindenképpen fontos az, hogy tudni kell, hogy a településen 300 körüli a 

munkanélküliek száma és ezzel a megállapodással jelentős számú embernek tudnak munkát 

adni és lehetőséget egy magasabb jövedelemre. Azt kell felmérni az embereknek, hogy 

értékeljék ezt, mert az a felfogása az embereknél, hogy ha munka nélkül is kap kisebb 

jövedelmet, akkor miért menjen el dolgozni. A bizottság elfogadásra javasolja a 

megállapodást, ami a későbbiekben lehetőséget biztosít akár anyag vagy eszköz beszerzésére 

is.  

 

Forgó Pál képviselő elmondja, hogy nagyon fontos az emberek szervezése, a munkavezető 

szerepe. Nadabán János lesz megbízva a Vízmű Kft. vezetője a munkaszervezéssel, de nagyon 

fontos a munkavezetők személye is. Ahogy elhangzott ez egy mintaprogram és nem mindegy, 

hogyan fog működni a jövőre nézve fontos ez a lehetőség az önkormányzat számára.  

 

Ruck Márton polgármester elmondja, hogy óriási feladat hárult a Polgármesteri Hivatal 

munkatársaira, mert a múlt hét csütörtökön kaptak zöld utat és a szervezés akkor kezdődött. 

Holnap kisgépkezelői tanfolyamon fog a dolgozók egy része részt venni. Ez is le van már 

szervezve. Nagyon fontos, hogy nem kíván önkormányzati önerőt, 100 %-os támogatásban 

fognak részesülni és az orvosi vizsgálat, a gépkezelői tanfolyam, a gépbeszerzés és az 

anyagköltség és más egyéb járulékos költségek is be van tervezve a programba, amelyre 

előleget biztosítanak. Tájékoztatásul elmondja, hogy az országban 11 ilyen program indult. 

 

Nagy Attila képviselő gratulál mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a program létrejöttéhez. 

Úgy gondolja, hogy ezen a vidéken a munkanélküliség magas és ezzel jövedelemhez juttatják 

ezeket az embereket. Kérdezi, hogy a 150 főt folyamatosan kell biztosítani, mert a 

dinnyeszezon idején ez nem biztos, hogy menni fog? 

 

Ruck Márton polgármester elmondja, hogy azzal a 150 emberrel, akivel most 

munkaszerződést kötnek, azoknak november 15 – december 31-ig szól a szerződésük. 

Amennyiben ez jól sikerül, majd megy tovább a program 2012. január 1 – december 31-éig. 

Medgyesegyházának lehetősége lesz akár 200 főt is foglalkoztatni, független a 

dinnyeszezontól. Egyébként ezek az emberek a dinnyeszezonkor, alkalmi munkavállalóként 

dolgoztak a termelőknél. Úgy beszélte meg velük, hogy lehetőség szerint a szabadságukat ez 

időre ütemezzék. Arra nincs lehetőség, hogy szüneteltessék a munkaviszonyt a dinnye szezon 

idején. 

 

Kraller József képviselő elmondja, hogy a bizottsági ülésen arról is szó volt, hogy bárki, aki 

ebből a munkaprogramból elbocsátásra kerül, annak nincs lehetősége arra, hogy a későbbiek 

ebbe visszakerüljön, illetve részt tudjon venni hasonló programban. Úgy gondolja, hogy ez 

kellő visszatartó erő lesz.  

 

Ruck Márton polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatával a Konzorciumi Megállapodást 

szavazásra bocsátja. 

 



A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozta az alábbi 

határozatot: 

314/2011. (XI. 14.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Pénzügyi és 

Gazdasági Bizottság javaslatával és az előterjesztésben szereplő Konzorciumi 

Megállapodást elfogadja és ezzel a társulást létrehozza. 

Felhatalmazza a polgármestert a Konzorciumi Megállapodás aláírására és a társulás 

létrehozása érdekében esetlegesen szükséges további jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

3-2.) A Gondozási Központ szakmai programjának módosítása 

 

Ruck Márton polgármester megkéri a Szociális Bizottság elnökét, hogy ismertesse a 

bizottság javaslatát. 

 

Farkas Gyula bizottsági elnök elmondja, hogy a bizottság tárgyalta az anyagot. A Csongrád 

Megyei Kormány Hivatal által megbízott szakértő tett javaslatot a Szakmai Program 

módosítására és ezt tartalmazza az anyag. A bizottság elfogadásra javasolja a szakértő 

javaslata alapján a módosítást és arra kérte az intézményvezető, hogy a Süllős & Süllős Bt. 

megnevezést javítsák Kft-re. 

 

Ruck Márton polgármester a Szociális Bizottság javaslatával a Gondozási Központ 

Szakmai Programjának módosítását szavazásra bocsátja  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozta az alábbi 

határozatot: 

315/2011. (XI. 14.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Szociális és 

Oktatási Bizottság javaslatával és a Gondozási Központ Szakmai Programjának 

módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja azzal, hogy a konyhát 

üzemeltető vállalkozás megnevezése az alábbiak szerint kerüljön pontosításra: „Süllős & 

Süllős Kft.”  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

3-3.) A 058/2 hrsz-ú földút áthelyezésének kérelme 

 

Ruck Márton polgármester megkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a 

bizottság javaslatát. 

 

Kraller József képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztést 

tárgyalta a bizottság és javasolja támogatni a kérelmet abban az esetben, ha az eljárás során 

felmerülő költségeket a kérelmező vállalja.  

 



Dr. Várszegi Tamás alpolgármester elmondja, hogy mindenképpen meg kell oldani és 

várhatóan ilyen igénnyel fog jelentkezni Kiss Mátyás is. 

 

Forgó Pál képviselő elmondja, hogy ez nem kevés pénz. Kérdezi, hogy ezzel tisztában van a 

kérelmező? 

 

Liker János aljegyző elmondja, hogy tisztában van a költségekkel a kérelmező. Ez az ő 

érdeke és közölték vele, hogy ezt a saját költségén tudja elvégezni és ennek tudatában 

nyújtotta be a kérelmet. 

 

Ruck Márton polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatával szavazásra bocsátja a 

határozati javaslatot. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozta az alábbi 

határozatot: 

316/2011. (XI. 14.) Kt. határozat: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Pénzügyi és 

Gazdasági Bizottság javaslatával és hozzájárul a 058/2. hrsz-ú földút áthelyezéséhez 

azzal a feltétellel, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő utat a kérelmező saját 

költségén kiméretteti a kövesút mellé és gondoskodik annak ingatlan-nyilvántartási 

bejegyzéséről szintén saját költségén.   

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

Ruck Márton polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek bejelentése? 

 

Farkas Gyula képviselő tájékoztatni kívánja a lakosságot, hogy az elmúlt képviselő-testület 

ülésén miért nem vett részt. Sokan megkérdezték tőle, hogy megfélemlítették vagy nem meri 

elmondani a véleményét Nagy Attila közalkalmazott fegyelmi tárgyalásával kapcsolatban. 

Elmondja, hogy nem félemlítették meg és véleménye is van az üggyel kapcsolatban. Egy 

pályázati elszámolás volt ezen a napon, ezen az ellenőrzésen vett részt Békéscsabán és fél 

9,00-re ért haza. Megnézte a felvételt és leszűrte a következtetést azokból, amit látott. Úgy 

gondolja, hogy Nagy Attila kérdéseire érdemi választ nem kapott. Véleménye szerint a 

kötelezettség szegés egyáltalán nem került tisztázásra. Egymásnak ellentmondó 

megállapítások kerültek napvilágra a fegyelmi tárgyaláson. Úgy értékeli, hogy további 

vizsgálat nélkül nem lehetett volna fegyelmi büntetést kiszabni. Tanulmányozta a 

dokumentumokat is és véleménye szerint kötelezettség szegést nem Nagy Attila követte el, 

így nem ért egyet a fegyelmi büntetéssel. Ez az ő véleménye. A testület meghozta a döntést és 

tudja, hogy közös döntés a testületi határozat, de véleménye szerint nem lett volna szabad 

fegyelmi vétséget megállapítani. 

 

Forgó Pál képviselő észrevétele, hogy volt egy fegyelmi eljárás, képviselő társa is ismerte az 

ügyet, látta a MÁK vizsgálati jegyzőkönyvet is, testületi tag, a döntés mindenkire érvényes. 

Nem kell ezt magyarázni, hogy történt, miért történt. A képviselőnek kutya kötelesség 

azonosulni a döntéssel és annak végrehajtásával. És nincs tovább véleménye, ogy ez a döntés, 

de…, ezt nem lehet.  

 



Ruck Márton polgármester elmondja, hogy nem kíván még egy fegyelmi eljárást lefolytatni 

ezen a testületi ülésen. Úgy gondolja, hogy egy fegyelmi eljárásnak van egy menete, amit be 

kell tartani, ez ügyben is így van. Az hogy ezzel a döntéssel valaki egyetért, nem ért egyet, 

sokallja, keveselli, mindenkinek szíve-joga, de ennek is meg van a formája, hogyan lehet ezt 

megkifogásolni és jogorvoslattal élni. Ha ez majd megtörténik, és ezen jogorvoslat kapcsán 

valamilyen döntés születik, az majd a testületre kötelező érvényű lesz. Úgy gondolja, hogy 

arra törekedtek az eljárás során, hogy azokat a szabályokat, amit előír a jog ebben a 

tekintetben, tartsák be. Szó sem volt arról, hogy bármilyen szabályt kijátszottak volna.  

 

Dr. Várszegi Tamás alpolgármester kéri, hogy fejezzék be ezt a dolgot. Ez megtörtént, 

lehet, hogy Gyulát ezzel szorongatták, hogy tegyen nyilatkozatot, egy kicsit többet, mint, 

hogy hol volt. Nem akarja még egyszer ugyanazokat a dolgokat végig hallgatni. A képviselő-

testületnek volt egy feladat, amiben dönteni kellett, ezt tették. A határozat ellen lehet 

fellebbezéssel élni. Úgy gondolja, hogy nem dőlt össze a világ, hogy Attila le lett váltva. 

Nekik ezt kellett tenni. Majd négyszemközt elmondja, hogy miért ez a döntés született, azt 

meg lehet érteni. Innentől kezdve azt kell tenni, amit a testület döntött. 

 

Nagy Attila képviselő elmondja, hogy Farkas Gyula képviselő a véleményét mondta el, van a 

véleménynyilvánítás szabadsága, ami mindenkit megillet, és úgy gondolja, hogy a képviselő-

testületnek, amit most meghallgattak tiszteletben kell tartani. Nem azt mondta, hogy most mit 

kell tenni, vagy mit nem kell tenni. Mindenki nevében mondhatja, hogy bármikor bátran 

mondja el mindenki a véleményét. Neki ezt üzente ez a hozzászólás. 

 

Dr. Várszegi Tamás alpolgármester elmondja, hogy azért vannak itt, hogy a település sorsát 

vigyék előre. 

 

Ruck Márton polgármester lezárja a vitát. 

 

 

Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester az ülést 17,15 

órakor berekesztette. 

 

 

Kmf. 

 

 

 Ruck Márton        Liker János 

 polgármester          aljegyző 

 

 

 

 

 

     Besenyi Ildikó  

 jegyzőkönyvvezető 


