
Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 
 
8/2014. 

 
Jegyzőkönyv 

 
Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 17-én 
16:20 órakor kezdődött rendkívüli ülésén. 
 
A testületi ülés helye: Művelődési Ház emeleti klubterme. 
 
Jelen vannak: Dr. Nagy Béla György polgármester, Sütő Mária Márta alpolgármester, Király 
Gyöngyi, Farkas Gyula, Nagy Attila, Dusik János képviselők.  
 
Igazoltan távol: Kraller József képviselő 
 
Tanácskozási joggal részt vesz: Liker János aljegyző.  
 
Meghívottként: Dr. Dimák Sándor háziorvos 
 
Jegyzőkönyvvezető: Simonka Jánosné ügyintéző. 
 
Dr. Nagy Béla György polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a 
testület határozatképes, az ülést megnyitom. Javaslom, vegyük fel fő napirendnek a Kész Kft. 
felügyelő bizottsága ügyrendjének megtárgyalását. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.  
 
Javasolt napirendi pontok:  
 

1. „Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” című pilot programhoz való csatlakozás 
végleges döntés meghozatala 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
2. KÉSZ Kft. Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása 

Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

3. Bejelentések 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett a javasolt 
módosítással elfogadta a napirendi pontokat. 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Napirend előtt szeretettel köszöntöm Dr. Dimák 
Sándor doktor urat, aki hétfő óta az elhunyt Dumitras doktor úr I. számú körzetében 
helyettesít. Szeretném megköszönni, hogy elvállalta a helyettesítést. Remélem harmonikus, jó 
kapcsolatot tud kialakítani az itt élőkkel. Jó munkát kívánok neki.  
 
Dr. Dimák Sándor háziorvos: Köszöntöm én is a polgárokat. 1998-ban végeztem a szegedi 
egyetemen.  



A gyulai megyei kórház intenzív osztályán dolgoztam 9 évet, majd az onkológián 7 évet. 
Jelenleg is Gyulán élek. Jelenleg helyettesítek, azonban szándékomban áll, hogy állandó 
háziorvosi munkát végezzek itt Medgyesegyházán.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: 2016. január 9-ig a doktor úr örökösei jogosultak a 
praxisjoggal rendelkezni. Az önkormányzat kompetenciája jelenleg eddig terjed. A helyi 
sajtóban is be fogjuk mutatni a doktor urat. Ez a körzet magában foglalja Bánkút, 
Pusztaottlaka és Csabaszabadi településeket is. A doktor úr keddi napokon ezen a három 
településen rendel, a többi napokon pedig a körzeti rendelőben.  
 
Nagy Attila képviselő: A medgyesegyházi polgárok nevében köszönetünket fejezzük ki. 
Nagy orvos hiány van. Aggódva figyeltük a haláleset után, hogy a feladatot megoldjuk. 
Köszönöm mindazoknak a munkáját, akik a háttérmunkát végezték.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Köszönetemet fejezem ki a Gyulai Pándy Kálmán 
kórháznak, hogy hozzájárulnak a fizetés nélküli szabadság megadásához.  
 
16:30 Dimák Sándor elhagyja a termet 
 
 

1. „Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” című pilot programhoz való 
csatlakozás végleges döntés meghozatala 

 
dr. Nagy Béla György polgármester: Több bizottsági és testületi ülésen került 
megtárgyalásra a Pilot közmunkaprogram. Lakossági tájékoztatást szerveztünk, ott tartunk, 
hogy nincs olyan személy, aki vállalná a programban való részvételt. A pénzügyi bizottság 
tárgyalt a napirendet, felkérem az elnök urat, tájékoztasson a bizottság döntéséről.  
 
Dusik János Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Március  2-án  tárgyaltuk  először  a  
programot, meglehetősen sok bizonytalan kérdéssel. Akkor elnapoltuk a 
közmunkaprogrammal kapcsolatos döntést, majd március 12-én is elhalasztottuk a döntést. 
Több órát vitatkoztunk. Akár milyen szépnek tűnik a program, ha nem vállalják el, az 
önkormányzat saját kockázatára nem vállalhat fel olyan közmunka programot, amit esetleg 
nem tud végrehajtani. Kártérítési kötelezettségünk is keletkezne. Azt javasolja a bizottság, 
hogy a programban ne vegyünk részt.  
 
Király Gyöngyi tag: Elhangzott, hogy rövid volt az idő, mellyel egyet értek azonban lehetett 
volna részletesebb tájékoztatást adni. Úgy gondolom, hogy nem csak a jelenleg regisztráltak 
körében kellett volna tájékoztatást adni, hanem szélesebb körben. A program tágabb 
lehetőségeket nyújthat, ha eltelik egy-két év, akkor különböző pályázati lehetőségek útján sok 
pénzt lehetett volna lehívni. Ezek munkahelyteremtésre is lehetőséget adtak volna.   
 
dr. Nagy Béla György polgármester: A tegnapi napon egyeztetett az országgyűlési 
képviselő úr a Belügyminisztériumban, és eldőlt, hogy a kistérség megkapta a támogatást. 
Jóváhagyták a programot, az ehhez szükséges forrásokat biztosítják.  
 
Sütő Mária Márta alpolgármester: Polgármester úr elmondta, hogy a Belügyminisztérium 
is támogatja a programot, tehát a kormányzat komolyan gondolja ezt a közfoglalkoztatási 
formát, hogy értékteremtés jöhet létre. Az idő rövidsége relatív. A pályázatnak a lehetősége 
ahogy felmerült, jóvá kellett hagyni, meg kellett keresni rá a forrást, hiszen egy újonnan 



kidolgozott program. Szerintem nem volt rövid az idő. Továbbra is aggályomat fejezem ki, 
hogy erre a Pilot program sikerére alapozva további lehetőségek fognak társulni. Amennyiben 
elszalasztjuk a csatlakozási lehetőséget, a későbbi kedvezményekből sem fogunk tudni 
részesülni. Továbbra is fenntartom, csatlakozzunk. Mondjuk el az embereknek azt, amit még 
eddig nem mondtunk el, hogy az önkormányzat mögöttük áll. Sok a bizonytalanság, azonban 
arra biztatnám az embereket, hogy gondolják meg, álljunk mögé ennek a programnak, 
használjuk ki az ezzel járó előnyöket. Ha az új dolgokhoz így állunk, akkor ezen a településen 
nem mer senki semmit tenni.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Felelősséggel állítom, hogy széleskörű tájékoztatás 
volt. Meg volt hívva minden érintett a tájékoztatóra. Minden kérdésre válaszoltak. A testület 
már harmadik ülésén tárgyal erről a programról. Most ezen az ülésen nincs jelentősége, hogy 
csatlakozunk-e. Az érintett figyelembe vehető tartós munkanélküliek nem nyilatkoznak úgy, 
hogy részt kívánnak venni a programban. Vállalniuk kellene, hogy szociális szövetkezetet 
hoznak létre. Nincs mihez csatlakozni, nincsenek meg a munkavállalók. Ketten kerestek meg, 
akik azt mondták vannak óljaik, csak azokat fel kell újítani, azonban forrás nincs rá. 
Felkeresett ma egy hölgy, a Baross utcában lakik, van nagy kertjük, ahol vannak fóliák, 
azonban dolgozni nem tudnak, mivel rokkantak, a fólia sátrakat átadnák használatra.  
 
Sütő Mária Márta alpolgármester: Az emberek tájékoztatásával kapcsolatban nem azzal 
van problémám, hogy nem volt tényszerű, vagy korrekt, hanem azt hiányolom, hogy szelekció 
volt a képviselő-testület tagjainak meghívása, nem tudtam, hogy a tájékoztató lesz. Azt 
hiányolom,  hogy  nem  jelent  meg  a  polgármester  úr  és  a  testület  egységesen  ezen  a  
tájékoztatón, hogy érezzék, elfogadjuk, jó ez a program. Úgy gondolom, hogy a településen 
olyan emberek laknak, akik szeretnek dolgozni és tudnak is. Már mindegy hogyan döntünk, 
elúszott a hajó és a jövőbeni lehetőségekkel sem fogunk tudni élni. Látom a felelősségünket, 
ami természetesen egyetemleges.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Felhívom a nézők figyelmét arra, hogy a tájékoztató 
elérhető az önkormányzat honlapján. Ha bárkinek szándéka van részt venni a programban, 
várjuk a jelentkezését. A munkaügyi központnál az elvi szándék bejelentésén túl az igényünk 
bent van. A Munkaügyi Központnál azt a tájékoztatást adták, hogy egy későbbi csoportban 
lehet a programhoz csatlakozni. Felkérem a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a 
bizottság javaslatát.  
 
Dusik János Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság javaslata, hogy 
jelentkezés hiányában a START Pilot közmunkaprogram az önkormányzat ne vegyen részt.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: A testület sajnálattal állapítja meg, hogy nem tud részt 
venni a programban, mivel a széleskörű tájékoztatást követően sem volt egyetlen jelentkező 
sem. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés hozzászólás nem volt, polgármester 
a pénzügyi bizottság javaslatát szavazásra bocsátja.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el:  

58/2015.(III.17.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az érintett munkavállalói kör 
véleményét is figyelembe véve sajnálattal ügy dönt, hogy Medgyesegyháza Városi 



Önkormányzat nem csatlakozik a „Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” című Békés 
megyei közmunka pilot programhoz, abban nem tud részt venni, mert a széleskörű 
tájékoztatás ellenére a regisztrált munkanélküliek körében nem volt jelentkező a programban 
való részvételre. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a kezdeményezőket értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

2. KÉSZ Kft. Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: A Felügyelő Bizottság elkészítette az ügyrendjét. A 
testületnek jóvá kell hagynia. Kérdezem, van-e szóbeli kiegészíteni valója a bizottságnak? 
 
Kis Árpád Felügyelő Bizottság elnöke: Nincs. 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Megadom a szót a pénzügyi bizottság elnökének, 
ismertesse a bizottság javaslatát.  
 
Dusik János Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság javasolja jóváhagyni az 
ügyrendet.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, polgármester a pénzügyi bizottság javaslatát szavazásra bocsátja.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

59/2015.(III.17.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi KÉSZ 
Nonprofit  Kft.  Felügyelő Bizottsága  ügyrendjét,  mint  a  társaság  alapítója  és  legfőbb  szerve  
jóváhagyja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
 
Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester az ülést 16:50 
órakor lezárta.  

 
Kmf. 

 
 

    Dr. Nagy Béla György                         Liker János        
       polgármester                           aljegyző 
 

Simonka Jánosné 
jegyzőkönyvvezető 


