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Jegyzőkönyv
Készült: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 23.
napján 17:00 órakor kezdődött közmeghallgatásán.
Az ülés helye: Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. szám.
Jelen vannak: dr. Nagy Béla György polgármester, Sütő Mária Márta alpolgármester, Király
Gyöngyi, Kraller József, Nagy Attila, Farkas Gyula, Dusik János képviselők.
Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Kormányos László jegyző, Molnár József Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság tagja.
Meghívottként részt vett: 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. Ismeretem a napirendeket.
A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő.
1. Szociális intézményi férőhely kiváltás megvalósítása Medgyesegyházán
Előadó: dr. Kormányos László jegyző
2. Bejelentések
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett a napirendeket
elfogadta.

dr. Kormányos László jegyző: Bátori Zsolt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
főigazgatója megkeresett minket azzal, hogy a fogyatékossággal élő személyek számára
ápolás-gondozást nyújtó intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló hosszú távú koncepció úgy
rendelkezik, hogy Magyarországon legkésőbb 2036-ig meg kell szűnnie a fogyatékossággal
élő, pszichiátriai betegek, továbbá szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást
nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként 50 főnél nagyobb bentlakásos
intézményi formának, és helyét át kell, hogy vegyék a közösségi alapú ellátási formák.
Mezőkovácsházán és Magyarbánhegyesen működnek, ilyen nagyobb befogadó otthonok. A
cél megvalósításához nyújt segítséget az „Intézményi ellátásról a közösségi alapú
szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás” című, EFOP-2.2.2-17.
kódszámú pályázati felhívás. A projekt célja – a fenti folyamat részeként – a fogyatékossággal
élő, pszichiátriai beteg, továbbá szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást
nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként 50 főnél nagyobb intézményi

ellátási forma teljes körű kiváltása, és a lakók igényeire reflektáló, magas minőségű,
hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakítása. Az intézményi kiváltással
létrehozható lakhatási szolgáltatások, legfeljebb hat fő számára kialakított lakás vagy ház,
vagy hét-tizenkét fő számára kialakított lakás vagy ház. Ezen ellátási formáknak meg kell
feleljenek a szociális törvényben foglaltaknak, összhangban lennie a kormányzati stratégiával.
A főigazgatóság szándéka szerint, amennyiben a lakosság véleményének kikérése után és a
testület is úgy dönt négy ingatlan épülne a Fáy utcán, a 81, 85, 89, és 93 számú ingatlanokon.
A pályázat benyújtója a főigazgatóság. A pályázat benyújtására március 30-ig van lehetőség.
Használati szerződések megkötése szükséges. Az önkormányzat az ingatlanok biztosításával
járul hozzá a projekt eléréséhez. Felmerült az igény, mivel sokan későn értesültek, ezért,
meghirdetésre került egy Mezőkovácsházán már működő lakóotthon látogatása. Ezen kevés
részvevő tette tiszteletét, Akik ott voltak, a felmerült aggályoktól megszabadultak,
meggyőződhettek, hogy a fogyatékos emberek nem járnak veszéllyel a lakókörnyezet felé. A
lakóotthonban tett látogatásra, az érintett utcák lakói személyre szóló meghívót kaptak a
lakosok, ahogy a mai közmeghallgatásra is.
dr. Nagy Béla György polgármester: Köszöntöm Gara Ágnes igazgató assszonyt, kérdezem
szeretné-e kiegészíteni.
Gara Ágnes igazgató: Nem kívánom, de szívesen válaszolok kérdésekre.
Sütő Mária Márta alpolgármester: Jegyző úr említette, hogy múlt héten pénteken volt
lehetőség, a Református Kovácsházán 12 éve már működő lakóotthonba el lehetett látogatni.
Néhányan éltek a lehetőséggel. Úgy gondolom, sokan vannak itt, akik valamilyen oknál fogva
nem tudtak eljönni a látogatásra. Itt van Kovács Pál kollégám, aki 12 éve a lakóotthon
vezetője, készült egy rövid diasorral, mely során betekinthetnek a lakók mindennapjaiba.
Kovács Pál lakóotthon vezető: Tisztelettel köszöntök mindenkit. 9 fővel vagyunk ellátva.
Van egy házaspár és 7 fiú. Ugyan úgy végezzük a kerti munkát, a környezetünk rendbetételét,
ahogyan otthon is elvégezzük. Sokakban felmerül az aggály, hogy félnek tőlük. Nem kell,
sajnos ilyen sors jutott nekik. Látható, hogy disznót vágtunk, mint az más családban
megtörténik. Örülnek, hogy azt fogyasztják el, amit ők készítenek. Sokat tettünk azért, hogy
jól érezzék magukat. Születésnapokat is meg szoktuk tartani. Ugyan úgy eljárunk kirándulni,
mint bármelyik család. Eljárunk strandolni is, mindenki nagyon szereti őket. Nem
különböztetik meg őket. Az országban nagyon sok helyen megfordulunk. Látható a 10 éves
lakóotthon fennállásának megünneplése. Jártunk Szegeden a Vadasparkban is. Nagyon
kulturáltan tudnak viselkedni. Idegenekkel is gyorsan kapcsolatot tudnak létesíteni. Látható a
karácsonyi terített asztal, melyet szintén ők készítenek el. Három hete voltunk a Csodák
Palotájában, ahol nagyon sok eszközt kipróbáltak. A látogatást, ahol a máig is emlegetik. A
környezetünkben mindenki nagyon kedveli őket. Színt vittek a környék lakóinak az életébe. A
szomszédok füvét levágják, télen csúszásmentesítik a járdát. Egyedül közlekednek
tömegközlekedési eszközökön. Számtalan visszajelzés jött, hogy telefont, pénztárcát,
tornazsákot leadnak. 26 éve vagyok az intézményben, 12 éve vagyok kapcsolatban a 9
lakóval. Nem rábeszélni akarok senkit, csak elmondani, hogy ugyan olyan emberek, mint mi.
A biblia is azt mondja, hogy úgy szeresd embertársaidat, ahogyan önmagad.
dr. Kormányos László jegyző: A fogyatékos személyek nem ismeretlenek előttem, mivel
korábban Mezőkovácsházán a gyámhivatalanál dolgoztam. A látogatáson több ismerőssel

találkoztam. Részt vettem egy esküvőn is korábban, és most megismertek engem. Fontos,
hogy az előzetes tervek szerint fogyatékos személyek elhelyezéséről lenne szó. Nem betegek,
hanem egy állapotban vannak, a szellemi fejlődés bizonyos fokán ragadtak. Ők dolgoznak,
mindenki elmondta a maga munkakörét. Van, aki a konyhán dolgozik, van, aki kézműves
dolgokat készít. A tervek szerint, ha megvalósul a projekt, ez maradna így. Képességeik
szerint kiveszik a részüket a munkából. A foglalkoztatásuk Magyarbánhegyesen történne,
vinné-hozná őket a mikrobusz. Tehát, nem fognak csoportosan vonulni. Nekik is van
szabadságuk, ha betegek, otthon maradnak. Művelik a kertjeiket, állatokat tartanak. A
felesleget, amit termelnek, felajánlják az otthonnak. Eleinte voltak Mezőkovácsházán is
lakossági ellenérzések. Ott volt egy idős ember a szomszédban, akinek segítenek. Ezek az
emberek gyermeki örömmel fogadtak minket, ez az érdek nélküli szeretet. Az derült ki, hogy
szeretnek kirándulni, de 8 órában dolgozó emberekről beszélünk. Ki kell emelnem, hogy az
ők lakásukat saját maguk takarítják, a személyzet nem az ők kiszolgálására vannak. Ami még
bennem mély nyomot hagyott, amikor közlekednek, az épebb társaik segítik a gyengébb
képességűeket.
Ramasz András helyi lakos: Sütő Máriától kérdeznék. Tudjuk, hogy 1985-ben hozott a
Kormány olyan rendeletet, hogy ilyen magas létszámú intézményeket kell létrehozni. Hogyan
jutottunk el a mai napig történelmileg a kis intézményekhez?
Sütő Mária Márta alpolgármester: Nagyon vissza kellene mennünk a történelemben. Nem
1985-ben, hanem hamarabb alakultak ki a nagy intézmények. Az 1945- előtt és főként a
háború után kezdtek el azzal foglalkozni, hogy a sérült embertársainkat hogyan tudnák
elhelyezni. Úgy gondolták, hogy el kell dugni a társadalom elől. Azt tükrözte, hogy ezek az
emberek nem léteznek. Akkor kezdtek kialakulni a nagy intézmények. Jól megfigyelhetjük,
hogy volt kastélyépületekben, a városokon túl alakultak ki. Idős intézményre ez nem
vonatkozik. Az akkori kornak ez volt a felfogása. Ezt megelőzően nem volt így, hiszen a
településen a település lakói gondoskodtak a rászorultakról. A kitagolás folyamata, az életük
normalizálása tőlünk nyugatabbra már hamarabb elindult. Magyarországon a 80-as években
kezdtek el gondolkozni, hogy tenni kell valamit, hogy a méltatlan környezetben élő emberek
méltóbb körülmények között éljenek. Programok kezdődtek, de soha nem sikerült igazán
megoldani. Az 1998-banmegjeletn esélyegyenlőségi terv is elrendelte az akadálymentesítését
a közintézményeknek, sok helyen azonban a mai napig nem történt meg máig sem. 35-40 év
alatt Magyarországon ezt meg kell valósítani. Én is megdöbbentem, hogy ennyi idő kell, de
sok problémát e mellett meg kell oldani. Ez a kormányrendelet indította el a folyamatot, ahol
most is tartunk. 4-5 éve részt vettem a szentesi pszichiátria kitagolásában. 100 pszichiátriai
betegséggel élő embert tagoltak ki Szentesre és Nagymágocsra lakóotthonokba. A Hajnal
István Szociális Centrumban, melynek Békésen van a központja, Dévaványán, Vésztőn,
Okányban is elindult folyamat, hogy hasonló lakóotthonokat hozzanak létre. Az idén és az ezt
megelőző esztendőben indult el a kormányzati program, Uniós források lehetővé teszik, hogy
felgyorsuljon a folyamat. A Körösmenti Szociális Centrum bánhegyesi telephelyen lévő 120
fogyatékkal élő ember, Eleken a pszichiátriai betegségben élőkből 72 fő és a Vésztői
fogyatékos otthonból 72 ember kitagolását végezzük. Két projekt fog működni a mi
esetünkben, ahol 120 ember kitagolását végezzük el. Bármely település nem tudja befogadni,
mivel megfelelő lakosságszám kell hozzá. Azért is, mert nincs olyan szociális ellátó rendszer,
ami ezt tudná működtetni. Ha kistelepülésen építenénk ki házat, tömbösítjük, akkor is
ugyanazt hoznánk létre, ami most van. A pályázatnak a célja hogy normalizáltabb
lakáskörülmények között éljenek, és integráljuk őket a lakosság környezetébe.

Ramasz András helyi lakos: Nem akartam elindulni a háború előtti időszakhoz, hanem hogy
tudja mindenki, miről van szó. A 80-as években nagy létszámúak jöttek létre, és ezeket az
intézményeket ki kell tagolni, hogy emberibb körülmények legyenek. Az ENSZ
fogyatékosügyi egyezménye 2006-ban jött ki. Nekünk magyaroknak, kötelező törvény szerint
végrehajtani. A Bajnai kormány idején a Fidesz kifogásolta ezeket a lehetőségeket. 2010-ben
hatalomra került a Fidesz, kiadta szakembereknek a kérdést, hogy vizsgálják meg. 6 fős
bizottságok jöttek létre, hogy vizsgálják meg, Uniós pénzből. Két anyagot hoztak létre,
szakmailag alátámasztottan leírták, hogy mi a teendő. Az első, hogy a lakosságot tájékoztatni
kell, fel kell készíteni, hogy ne érje őket váratlanul. A lakások kialakítása minél kevesebb
pénzből oldódjon meg. Egy nagy intézmény fenntartása mindig olcsóbb. Amikor elkészült az
anyag, a Kormány betette a fiókba, mert nem tetszett neki. Sumákban kezdtek el intézkedni.
Most valaki előkapta, és már 28 milliárd uniós pénzről hallunk, amit gyorsan el kell költeni.
Azzal szeretnélek szembesíteni, hogy ma Magyarországon 123 000 ilyen sérült személy van,
ezzel szemben ma Magyarországon 4 millió szegély ember van. A CSOK-ra maximum 10
milliót adnak. Az egészséges emberek nem kapnak ekkora támogatást az államtól. Saját
felelősségre mondom, de van olyan érzésem, hogy a 28 milliárdot, aminek lejár a határideje,
idén fel kell használni.
Gara Ágnes igazgató: Azt hiszem, hogy a beruházási összeget nem szabad elosztani a négy
házzal. A házak létesítéséhez számos szolgáltatás kapcsolódik. Olyanok, melyet a helyi
lakosok is igénybe vehetnek. Ezek a házak olyanok lesznek, melyet bármelyikük építene,
talán szerényebbek. Egy új ingatlan bekerülési költsége, ezzel épülnek házak. Bízom benne,
hogy fogunk kapni ennyiért vállalkozót, mivel nehéz lesz. Azoknak a családoknak, akik eddig
amiatt nem tudtak tevékenyen ugyan úgy részt venni a mindennapokban, mint azok a
családok, ahol nem sérült családtagot ápolnak. Ez számukra nagy segítséget jelent, hiszen
napközben szakellátásában részesülhetnek, kapnak egy kis szabadságot.
Kraller József képviselő: András gondolataira szeretnék reagálni. Furcsa a megközelítés,
mivel szociális dolgokról van szó, ne politizáljunk. Egy-egy társadalom intelligenciáját az is
meghatározza, hogy azokkal az emberekkel hogyan bánnak, akik sérüléseket szenvedtek,
joguk van, hogy méltó bánásmódban részesüljenek. Megnéztem, hogy a felhívás
közzétételétől mennyi idő van a forrás elköltésére. Nem vagy tisztában azzal, hogy egy
operatív programnak mennyi előkészülete van, számos egyeztetés folyik Brüsszellel, hogy
engedélyezik a pénz felhasználását. Az irányelvek meghatározzák, hogy mire lehet ezeket a
forrásokat felhasználni. Ezt a pénzt több dologra is el lehetne használni, de erre a célra kell
fordítani, szükség is van rá. A felhívás nem régen jelent meg, és két éves időszakra írják ki.
Egy hónap áll rendelkezésre, ezért kell már felgyorsultan lépéseket tenni. Minden felhívásra
3-4-5-szörös túljelentkezés van. Minőségi projekthez fontos döntéseket kell meghozni.
Ramasz András helyi lakos: A főigazgató úr elmondta, hogy sajnos a projekt 1,5 évet a
fiókban hevert. 2010-11-ben a Fidesz elindíthatta volna. Elhangzott, hogy két hét van, és
döntenie kell a testületnek. A véleményünket elmondjuk, de a felelősség a tietek. 5 évig kell
üzemeltetni. Utána mi lesz, ki fogja azt költséggel fedezni? Óriási költség, hogy ezeket az
embereket el kell vinni mindennap Bánhegyesre. Nem vagyok embertelen, tisztelem a beteg
embereket, megkérlek, ne úgy nézz rám, hogy én a beteg emberek ellen vagyok. Sajnos az a
baj, hogy ez politika. A Bajnai kormány már elkezdte, a Fidesz leállította. Nézd majd meg az
interneten, található két pdf. formátumú anyag. A politika szembe ment a szakemberekkel.
Leírták, mit kell tenni, mégsem azt tették. Szerintem egyre több a szegény ember itt a
településen, nem lehet elvonatkoztatni. Sok olyan gyerek van, akinek a mindennapi betevő
falatja nem biztosított.

Kraller József képviselő: Nem azt akartam sugallni, hogy ellene vagy a programnak. Nem
vagy elég konzekvens. Ezt a programot kell nézni, ami a települést érint. Teljesen másról
beszélünk. Erre most van pályázati forrás, ebben a helyzetben van lehetőség,
Medgyesegyháza léphet, az a kérdés, hogy tudja-e a település támogatni. Amiket elmondasz,
mint probléma, van. Most kimondottan erre a lehetőségre ad forrást, másra nem lehet költeni.
Nem szeretnénk ezt a forrást elveszíteni.
Csongrádi Sándorné helyi lakos: Az én fiam mióta megszületett beteg. Kéthetente hordtam
Szegedre, majd Gyulára. Neki nagyon sok baja van, és munkába sehol nem vették fel, csak
Bánhegyesre 2009-ben. A nyugdíjat, a családi pótlékot, és a közgyógyellátását, ha ide
beiratkozna, akkor elvennék tőle?
dr. Nagy Béla György polgármester: Sándor szociális foglalkoztatásban vett részt?
Csongrádi Sándorné helyi lakos: Felvették mint utcaseprő. Jöttek érte, majd hozták.
Sütő Mária Márta alpolgármester: Szemben lakunk egymással, és Sándor megállított,
beszéljük meg. Eddig nem tudtam megtenni, de még a héten normális időben nem értem haza.
Mi is fogunk nappali ellátást üzemeltetni, szociális foglalkoztatásban is lehet foglalkoztatni.
Vélhetően lesz rá mód, hogy Sándor is részt vegyen ebben. Az biztos, hogy ellátást el nem
veszít, mivel a sérült emberek egyre több lehetőséget, juttatást kapnak. Rosszul nem járhat,
főként, ha hasznos tevékenységet láthat el. Megígérem, el fogok menni, megnézem, mit lehet
tenni.
dr. Nagy Béla György polgármester: Az orvos is azért mondta, mert a Sándor nyugdíjat
kap, és ha 4 óránál többet dolgozik, akkor a nyugdíjjogosultságát elveszítheti.
Szabó Béla helyi lakos: Magam is járok Gyulára gyakran, tudom, miként tehetnek tönkre
idegrendszeri problémák embereket. Lehet, tudnak csinálni dolgokat, de ha a Pali úr nem
lenne ekkora, nem lenne igazgató. Annak könnyű, aki távol van ettől a környezettől. Sérült
emberek, nem ismerjük őket. Eddig is tartottam kutyát, ez után még nagyobbat fogok. Eddig
azt mondtam a gyerekeimnek, hogy maradjanak, most azt mondom, hogy menjenek.
Tóth János helyi lakos: A Béla hozzászólását hallottam, hogy félnek az emberek. Járok a
battonyai útra, a nagybátyámhoz. Nem veszélyesek ezek az emberek. Sajnos ők nem keresték
a bajt, bárkinek a családjában előfordulhat, betegek, nem keresik az ellentéteket. Hallottam,
hogy a lakók aggályban voltak, hogy veszélyesek, mit fognak csinálni az utcán. Nem ezektől
az emberektől kell félni, hanem a román cigányoktól, akik itt garázdálkodnak az utcán. Nem
tőlük, akik kulturáltan tudnak élni.
Sütő Mária Márta alpolgármester: Így alakult, hogy Pali a szekrényhátú a gondozónk.
Mellette van három kb. 55-60 kg-os ápoló lány, akik egyedül vannak a 9 emberrel. Itt ülnek a
kollégáim, közel 20-an, gyengék, törékenyek, de viszik. Két hete volt a közmeghallgatáson
egy hölgy, aki kevesebb indulattal fogalmazta meg a véleményét, félelmét. Eljött a
látogatásra, és közzétette, mennyire megváltozott a vélelme. Aki nem voltak még
kapcsolatban ilyen emberekkel, eljöhetnek. Ha megismered őket, és látod a szeretetet, amivel
fogadnak, megváltozna a véleményed.

Forgó Pál helyi lakos: Nem jól nyúltunk a témához. Szóltam a polgármester úrnak, hogy
nem volt jól meghirdetve a közmeghallgatás, mivel aznap plakátoltak ki és hirdették meg,
nem jó kábel tv mellett. Ez mindjárt más, hogy meghívó ment ki a lakosoknak, és mégis
kevesen vannak. Nem lehet ezt két hét alatt eldönteni. Nincs előkészítve. Nem most kellett
volna ehhez hozzányúlni. A rendezési terv lehetővé teszi, hogy oda ilyen lakóházakat
építsünk? Van nálam egy terv, hogy felül kell vizsgálni. Április óta van egy beszélgetés
alapján készített terv. Arra a területre nem lehet lakóházat építeni. Én már hoztam egyszer 10
embert a magyarbánhegyesi otthonból, és foglalkoztattam három hónapig. Tudom hogyan kell
velük bánni. Ide akarunk hozni 48 embert. Ez sincs átgondolva. Oda ki? Ismerem őket, mert
20 évig a Mikulás napra a mogyorót én adtam. A családommal minden évben legalább egy
kocsinyi ruhát viszünk. Szerintem ez szerepelt már máshol is, csak nem talál mindenhol
megfelelő fogadtatásra.
dr. Nagy Béla György polgármester: Megkérem Balla László kollégámat, hogy a rendezési
tervvel kapcsolatban adjon tájékoztatást.
Balla László műszaki főelőadó: A négy telek amikor kijelölésre került, jeleztük is a
főigazgató úr felé, hogy ez központi sport park terület, nem lehet építeni. Azt írta nekünk,
hogy a pályázat benyújtásához elfogadható az önkormányzat nyilatkozata, hogy a rendezési
terv szükséges módosításának eljárása megkezdődött, a támogatás szerződés megkötéséig
befejeződik.
Gara Ágnes igazgató: Szeretném azt elmondani, amit a főigazgató úr elmondott már a múlt
héten, ez az ellátási forma nem új. 2015-ben az ország terület 550 férőhelyen már
megvalósult. Ez ügyben elsőként kerestük meg a medgyesegyházi és mezőkovácsházi
önkormányzatot. Egy projekten belül 70 embert lehet kitagolni, ezért kell két települést
megkeresni. Nem volt olyan, hogy más települést megkérdeztünk és nemleges választ kaptunk
volna. Mezőkovácsházáról jöttünk, ott a testület elfogadta. Az eleki testület is elfogadta, ott
72 ember kerül kitagolásra. Nem járunk önkormányzatról önkormányzatra, ki fogad be
minket. Eddig akit megkerestünk, befogadott minket. A pályázat nem csak 4 db ház építését
irányozza elő. Hosszan távon működtethető ellátási formát kell kialakítanunk. Olyan telkeket
kértünk, ahol konyhakertet tudnak kialakítani, állatot tudnak tartani. A hétköznapokon napi 8
órában dolgozni fognak. Hasznos tevékenységet fognak ezen túl is ellátni. Ezek az emberek
2019. január 1-től költözhetnek a házakba. Kialakítjuk nekik a szolgáltató központot is 2019.
januárra. Nem csak itt a településeken, máshol is gondot jelenthet, hol fognak a gyerekeink
dolgozni. 5-6 munkavállalói létszám szükséges egy ilyen lakóházhoz.
Forgó Pál helyi lakos: Abszolút nem ellene vagyok, azt láttam, hogy a projekt nagyon
előkészületlen ahhoz, hogy jól valósuljon meg. Az építéshatósági ügy más esetben egy év, ha
annyi hatóságon kellett volna átverekedni.
Oravecz Tamás helyi lakos: Úgy készültem, hogy nagy ellenállás lesz ma itt. Egyedül a
rendezési terv még nincs rendezve, azt egy nyilatkozattal most rendezzük. Örülök, hogy a
medgyesegyháziak ilyen bölcsek, különös kifogás nincs. Azért jöttem, hogy védelmébe keljek
a projektnek, mivel én is azt gondolom, hogy társadalom annyit ér, ahogyan bánik a
betegeivel, sérültjeivel, az idősekkel és a halottaival. Nem bűnöző emberek, van gondozójuk,
felügyelőjük, nem fognak itt randalírozni. Nekünk is van a családban, és bárki járhat úgy,
hogy sérült gyermeke születik. Hova hordja? Örülök, hogy Medgyesegyháza fel fogja vállalni
az ügyet. Semmi súlyos kivetnivalót nem látok a dologban. Ha minden házba bejutott a
felhívás, örülök, hogy nincs tele, nincs nagyobb kifogás. Egy közmeghallgatáson más téma is

felvethető, ez után szeretnék egy másik témát felvetni a medgyesegyházi közoktatással
kapcsolatban, ha a napirendet lezártad. Kizúdulnak a pályázatok, és nem lehet majd helytállni,
ki tudja, honnan lesz itt építőmester, mert nem lesz itt kapacitás.
dr. Nagy Béla György polgármester: Kinek van még hozzászólása a lakóotthonok
létrehozásával kapcsolatban?
Horváth Ferencné helyi lakos: Évek óta járok Bánhegyesre a kislányommal. Nagyon
kedvesek, várnak mindig minket.
Varga Ferenc helyi lakos: Azt szeretném kérdezni, hogy hosszú távon milyen terhet fog róni
az önkormányzatra? Ki fogja üzemeltetni?
dr. Nagy Béla György polgármester: Az én ismereteim szerint a főigazgatóság
fenntartásában fog működni, a beruházó, a pályázat benyújtója is ő lesz. Minden költségét ők
fogják viselni.
Gara Ágnes igazgató: Így van.
dr. Nagy Béla György polgármester: Előny lehet belőle, hiszen az ellátási feladatokra a
helyi ellátás egyes részeit is fel lehet fűzni.
Varga Ferenc helyi lakos: Annak örülök, hogy munkahelyet biztosít a településen.
Sütő Mária Márta alpolgármester: Szeretném érzékeltetni, hogy miért is Medgyesegyháza.
Egy bizonyos nagyságú településnek kell lennie. Ha lobbizhatok is érte, hogy itt épüljenek
meg, miért is ne tegyem meg. 1999. október 19-én, amikor elkezdtem az
intézményrendszerben 3-an kezdünk, és 32-en dolgozunk ott most.
Szabó Béla helyi lakos: Régen volt gimnázium, amit elvittek Kovácsházára, cserébe most ezt
kapjuk. Az előbb indulatos voltam, elnézést kérek. Duplán érintett vagyok, mivel a földem is
ott van. Inkább iskolát kellene fejleszteni. Egy generációt már elveszítettünk, nincs fiatalság.
Ezzel nem lesz jobb a település helyzete.
dr. Nagy Béla György polgármester: Köszönöm a véleménynyilvánításokat. Értékelhetem,
hogy pozitívan és támogatólag álltak hozzá, a testület döntése nem lehet kétséges. A témát
lezárom.
18:40 órakor Gara Ágnes igazgató asszony távozik.
Oravecz Tamás helyi lakos: Nem akartam elkerülni a lehetőséget, hogy szóba hozzam
ezeket a dolgokat. Ha meg lett volna hirdetve, az érdekeltek itt lennének, kifejtenék a
véleményüket. Ebben a dologban nagy hallgatás van, nem volt testületi ülésen szó róla. Nem
tudok az iskola, önkormányzat, szülői közösség között olyan párbeszédről, ami építő jellegű
lenne, és egy problémára adna választ. Néhányszor, amikor mentem a boltba, láttam az
állomáson, hogy rengeteg 10-15 éves gyerek áll ott. Megszólítottak szülők és pedagógusok,
mert nagy baj van itt. Olyan adatokat mondtak, hogy 3-4 év alatt majdnem 80 gyereket
elvittek innen, és hány gyereket nem biztos, hogy ide íratnak be. Kezdeményeztem már, hogy
magasabb szintű oktatást kellene, átvinni egyháziba, de mindig azt a választ kaptam hogy a
KLIK mozgatja a szálakat. Ezek a mi gyerekeink. Az iskolával szokott valaki beszélni arról,

hogy mi az oka ennek? Feszültség van a pedagógusoknál. Volt egy bizalmi szavazás, és 18
ember arra szavazott, hogy baj van, 18 arra, hogy nincs baj. A szülők nem mernek
megnyilvánulni, mivel retorziótól félnek. A testületnek ebben zászlót kellene bontani. Nagy
erőfeszítéseket tett a testület azért, hogy ilyen felszerelt iskola legyen, csak lassan kiürül.
Szeretném, hogy a gyerekek úgy kerüljenek ki az életbe, hogy magas önbecsülésűek
legyenek. Tudom, baj van velünk is, mivel a szülők nem egyformán reagálják le, jó ha nagy
fegyelem van, vagy megsértődnek ezért. A pedagógusok között vannak kiválóak, közepesek,
csapnivalók. Mivel a testületben van két pedagógus, két igazgató, azt hittem kibukkan valami
jobbítási szándék. Az önkormányzatnak van oktatási bizottsága. Ennek kellene keresni egy
fórumot. A testület legyen motorja a dolognak, így nem maradhat.
dr. Nagy Béla György polgármester: Megvan a testületnek, a polgármesternek a
felelőssége, de elsősorban fontos a szülők és a pedagógusok véleményére hallgatni, de nem
hallottam még ilyen irányú véleményt. Ha jól értem, azt szeretnék, hogy a testület tűzze
napirendre a témát, hogy miért ilyen nagyszámú a létszámcsökkenés az iskolában. Bevonjuk
az iskola tanárait, a tankerületet, a szülőket. Ha van megoldás, akkor közösen találjuk meg.
dr. Kormányos László jegyző: Korábban az önkormányzatnak nagyobb beleszólása volt az
intézmény irányításába. A működtetés átkerült az állam kezébe. Idén januártól az állam az
működtetési feladatokat is átvette. Véleménynyilvánító szerepe lett csak a testületnek. A
véleményét nem köteles figyelembe vennie az intézményfenntartó központnak. Jó példa az
intézményvezető kinevezése, hiszen 2013. előtt önkormányzati hatáskörbe tartozott, azóta
csak véleménynyilvánító szerepe van.
Oravecz Tamás helyi lakos: Köszönöm a választ, korrekt, és egyetértek vele. Nagy Béla várt
véleményt, de nincs. Mit akarunk mi? Nem a szembenállást kértem. A polgárok érdekeit
képviselitek, és azzal, hogy nincs véleménynyilvánítás, azzal nem képviselitek őket.
Kezdeményezhetnétek, ha a KLIK rátelepedett a gyerekekre, és nem jó gazda, próbáljunk
kialakítani egyházi üzemeltetésű iskolát. Példa lehet Orosháza, Mezőberény. Ez nem
maradhat a levegőben. Sajnálom, hogy egyedül maradtam a véleményemmel, de ezzel vissza
fogok jönni állandóan. Úgy látom, nekem kell szervezni ellenállást, hogy válaszokat kapjunk.
Legyetek segítségünkre, mert ki fog ürülni a falu. Aki elmegy vidékre iskolába, nem fogja
medgyesinek vallani magát. Van két NBII-es focista, mindkettő Békéscsabára járt alsó
osztálytól kezdve, láttam a nyilatkozatukat, szóba nem hozzák, hogy medgyesiek, mert ők
békéscsabaiak. Hallottam olyan véleményt pedagógustól, hogy „na és”?
Király Gyöngyi tag: Van véleményünk, de az lenne a helyes, ha a másik fél is itt lenne.
Kraller József képviselő: Amikor arról beszélt Tamás, hogy sportoló tekintetében nem
igazolódik vissza, hogy medgyesi. Nem csak iskoláról kell beszélnünk. A Sportegyesület nem
egészségesen működik jelenleg Medgyesegyházán, nem igazán dicsőséges időszakát éli. Az
iskolával kapcsolatos véleményeket meg kell hallgatni.
Varga Ferenc helyi lakos: A mínuszokban szétfagytak a kövesútjaink. Magasak a padkák,
nincsenek erre emberek? A temetőben voltak sokan, nem lehet olyan feladatot adni nekik, ami
hasznos?

dr. Nagy Béla György polgármester: Ez teljesen meglapozott helyi polgári vélemény az
utak állapotáról. Az sokat romlott, és igaz, elsődleges oka, hogy a burkolat szintje lejjebb van,
mint a padka. Ezt nem lehet lapáttal és gereblyével megoldani, gép kell hozzá. Erre van is
lehetőség, forrás is van a helyi utak karbantartására. Korábban volt már ilyen munka
elvégezve, ezáltal nagy mennyiségű föld el lett hordva, és nem lehet az útpadkáig nyírni a
füvet. A lakók reakciója az volt, hogy tavasszal, dinnyeátrakás időszakban talicskával tolták
ki a gyepkockát az út szélére.
Varga Ferenc helyi lakos: Azt javaslom, aki nem engedi, az csináltassa meg, vezesse el a
vizet az útról.
dr. Nagy Béla György polgármester: Az idén télen az utak katasztrofális állapotba kerültek.
Minden lehetőséget megragadunk útfelújításra. Nyertünk 20 milliót a Deák Ferenc utca
felújítására. Szűkösek a pályázati források, a képviselő úr közbenjárására nyertük el a
támogatást.
Sütő Mária Márta alpolgármester: Értem és látom az önkormányzati utak problémáját.
Nektek szerencsétek, mi aljegyző kisasszonnyal évek óta küzdünk a Magyar Közútkezelővel a
Hősök utcán kialakult helyzet miatt, de most nagyon összefogtunk, nagy előrelépést várunk.
Ott is vannak ilyen gondok.
Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester a
közmeghallgatást 19:00 órakor lezárta.
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