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Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 
 
 
3/2011. 
 
 

Jegyzőkönyv 
 
Készült: Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 1-jén 14.00 órakor 
kezdődött, a Művelődési Ház emeleti klubtermében megtartott közmeghallgatásán. 
 
Jelen vannak: Ruck Márton polgármester, Dr. Várszegi Tamás alpolgármester, Farkas 
Gyula, Forgó Pál, Kraller József képviselők. 
 
Későbbre jelezte érkezését: Dr. Kormányos László és Nagy Attila képviselő. 
 
Meghívottak közül megjelent: Gácsér Béla jegyző, Liker János aljegyző, Szabó Istvánné 
pénzügyi vezető, Mészárosné Hrubák Mária Gondozási Központ intézményvezetője, Pintér 
Attila a Polgárőr Egyesület képviselője, Kis Árpád Jobbik Magyarországért Mozgalom 
Medgyesegyházi Szervezete elnöke, Madari Imréné Mozgáskorlátozottak Egyesülete elnöke, 
Botás György  a Sportegyesület  elnöke.        
 
Ruck Márton polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, és a tisztelt televízió nézőket. 
Elöljáróban a költségvetés tervezéséről egy pár gondolat. A tervezés jó néhány hétre nyúlik 
vissza, amikor az önkormányzat munkatársai megtervezték a várható bevételeket és 
kiadásokat. A feladatellátásunkból adódóan, az intézmények működését biztosítani kell. A 
képviselő-testület megszavazta a költségvetési koncepciót, melynek alapgondolata az volt, 
hogy nem szeretnénk semmiben visszalépni. A meglévő intézményeinket szeretnénk 
megtartani és továbbvinni. A költségvetés készítését néhány dolog alaposan nehezítette. 2011. 
évben az állami normatíváink az előző évhez képest 60 millió forinttal csökkentek. Másrészt a 
2010. évi költségvetés is rendelkezett forráshiánnyal, amely nem volt kellőképpen 
kommunikálva, hiszen a működési forráshiányt egy fejlesztési hitellel szembesítették. Ez 
közel 30 millió forintos tétel, amelyet megörököltünk 2011-re. Illetve a működésből adódóan 
bizonyos hibák keletkeztek az önkormányzatnál. Ezeket a hibákat a Magyar Államkincstár a 
helyszíni ellenőrzések során feltárta és ebből további 20-25 millió forintnyi visszafizetési 
kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak, amely szintén ebben az évben fog 
realizálódni. Tehát ezekkel a feltételekkel indítottuk el a költségvetés tervezését. Szeretném 
felsorolni, hogy milyen bevételekkel és milyen kiadásokkal kalkulálunk. Az első verzióban 
azt mondta a testület, hogy minden intézmény állítsa be a kívánságait. Ezt tudtuk, hogy nem 
lesz teljesíthető, mert a bevételeink ezt nem fogják biztosítani. Ezért ezeket az úgynevezett 
kívánságokat kiszedtük, ezért ezek a számok, amiket ismertetek ezek már a második fordulós 
adatok. Az első fordulóban a költségvetési hiány közel 120 millió forint volt. Az előbb 
felsoroltam, hogy milyen tételekből tevődött ez össze. A plusz igények lehúzása után 78 
millióra csökkent le. Ismertetem a bevételeinket. Önkormányzati működési bevételek: 197 
millió forint, támogatások 318 millió forint, intézmények egyéb sajátos működési bevételei 84 
millió forint, támogatási értékű működési bevételek 65 millió forint, felhalmozási és 
tőkejellegű bevételek 336 millió forint. Az utóbbinál főleg a pályázati forrásokra kell 
gondolnunk. Ez összesen 1 milliárd 2 millió forint. Hatalmas számnak tűnik, de ha ezzel 
szembeállítjuk a kiadásokat mindjárt nem ilyen szép a helyzet. Működési kiadások 
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előirányzata összesen 738 millió forint. Felhalmozási kiadások 342 millió forint, így összesen 
1 milliárd 80 millió forint. Nem kis feladat a költségvetés egyensúlyának megteremtése. 
Nagyon össze kell húzni a nadrágszíjat, ezt mindenki meg fogja érezni. Ami nincs, azt nem 
fogja tudni az önkormányzat szétosztani. A tegnapi pénzügyi bizottsági ülésen lehúzásra 
javasoltunk néhány nem kötelező tételt. Ilyenek például a lakástámogatás, a temetési segély, a 
tanulók tankönyvtámogatása, és a civil szervezetek támogatása is jelentősen le lett 
csökkentve. Nagyságrendileg felére vesszük vissza összességében a pénzbeli támogatását a 
civil szervezeteknek. Az önkormányzat nem csak pénzbeli támogatást tud nyújtani a 
civileknek. Mit jelent ez? Például a képviselő-testület ingyenessé tette a 14 éven aluliaknak az 
uszoda és a sportcsarnok használatát az edzések alkalmával. További közvetett támogatás a 
sportegyesület részére a sportpályán a fű gondozása, a locsolás és a fűnyírás. Ez pl. közel 7 
millió forintos összeg volt tavaly. Ez is egy támogatás egy egyesület számára. Ezek 
figyelembe vételével határoztuk meg az idei támogatást. 2010. évben 3.624 ezer forint volt 
tervezve az egyesületeknek. Ezt az összeget csökkentettük. Ez ügyben megadom a szót a 
pénzügyi bizottság elnökének, hogy ismertesse a bizottság javaslatát. Azt kérem, hogy 
értsétek meg, hogy a testület nem azért nem ad, mert nem akar, hanem azért mert nincs miből.  
 
Kraller József képviselő: El fogom mondani, hogy a tavalyi évben mekkora volt a 
támogatási összeg, és ehhez képest mennyit tudunk javasolni az idei évre. A Polgárőrség 
tavaly 400 ezer forintos támogatást kapott, ezt az összeget 200 ezer forintra tudjuk leszorítani. 
A Vöröskereszt tavaly 50 ezer forint támogatást kapott, ezt az idei évben is fenn tudjuk 
tartani. Volt még tavaly egy ún. Weinckheim Krisztina Közalapítvány, őket nem fogjuk tudni 
támogatni. A Sportegyesület tekintetében van a legjelentősebb készpénzben történő elvonás. 
Tavaly az alaptámogatás az 3 millió forint volt, és még évközben plusz 600 ezer forinttal 
támogattuk őket, most ez 1.600 ezer forintra csökkenne. Hangsúlyozom, hogy mindenképpen 
az is támogatásnak tekintendő, ha az uszodabelépőket és sportcsarnok bérleti díját nem kell 
kifizetni, ami az egyesület költségvetése szerint 600-600 ezer forint lenne. Tehát 1.600 ezer a 
pénzbeli és 1.200 ezer forint az ún. természetbeli juttatás, ez összesen 2.800 ezer forint, tehát 
relatíve nem sokkal csökkent a konkrét támogatás. A mozgáskorlátozottak egyesületei a 
tavalyi 144 ezer forinthoz képest durván olyan 100 ezer forinttal kell, hogy kalkuláljunk.  
 
Ruck Márton polgármester: Ez egy javaslat a pénzügyi bizottság részéről, ezek nem 
elfogadott számok még. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, vagy javaslata? Mert a 
javaslatokat is szívesen fogadjuk. A cél az, hogy Medgyesegyháza önkormányzatát 2011-ben 
talpon tudjuk tartani, az intézmények működjenek. Mert ezzel a hiánnyal, ezzel nem lehet 
működtetni. Az is biztos, hogy ha erre a 60 milliós hiányra hitelt állítanánk be – de egyébként 
nem is vehet fel ennyi hitelt az önkormányzat – az gyakorlatilag azt jelentené, hogy az idei 
évben még működnénk, de jövőre kijelenthetnénk azt, hogy az utolsó csukja be az ajtót és 
kapcsolja le a villanyt.  
 
Pintér Attila: Én úgy érzem, hogy az arányokkal egy kicsit baj van.  Itt van például a 
mozgáskorlátozottak, nem akarok én senki bántani, mert minden civil szervezetre szükség 
van, de 140 ezerből megkapnak 100-at, 40 a csökkentés, nekem az igényem volt 5 és abból 
levettek hármat. És akkor valahol úgy érzem, hogy az egyesület prioritást élvez, mert a 
közbiztonságért dolgozik. De elfogadjuk, mert ez van. Ezzel az üzemanyagárral 360 ezer 
forint kiadásunk lett volna. Valamikor kapunk újabb 200 ezret az országos polgárőrségtől, 
valamikor április közepén. Ha megkapjuk, akkor nem lesz baj, ha nem kapjuk meg, akkor 
addig működünk, amíg tart a pénz. Az a legnagyobb baj, hogy nincsenek már szponzorok 
sem. Tizennégyből három maradt nem nagy összegekkel. Amit kapunk, be kell osztani, nem 
tudunk mit tenni. Nagyon el vagyok keseredve. 
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Ruck Márton polgármester: Nem egyedül vagy elkeseredve. Ebben a gazdasági helyzetben 
érthető, hogy a szponzorok kihátrálása. Akinek nincs, az nem tud adni. De ellenpéldának 
tudom mondani az esetetekben a Dinnyefórumok, ahol sikerült olyan lehetőséget találni, 
amivel tudtuk az egyesületet támogatni.  
 
Grószné Zsóri Irén: Nem hallottam a részönkormányzatról semmit.  
 
Ruck Márton polgármester: A költségvetésben nem tárgyaltuk a részönkormányzatot, külön 
napirendi pontként szerepel a mai ülésünkön. Ezt is megtárgyalta tegnap a pénzügyi bizottság 
és javaslata az, hogy nem fogjuk megalakítani a részönkormányzatot. Megadom a pénzügyi 
bizottság elnökének a szót, hogy mondja el a bizottság indoklását.  
 
Dr. Kormányos László képviselő megérkezett 
 
Kraller József képviselő: A bizottság anyagi okokból azt javasolta, hogy a 
részönkormányzatot most nem alakítjuk meg, viszont bármely képviselő nyitott ajtókkal áll a 
bánkútiak előtt. Bármely problémával bizalommal fordulhatnak hozzánk.  
 
Grószné Zsóri Irén: Az a véleményem, hogy ebben már volt részünk. Senki nem 
foglalkozott velünk. Vannak kisebb szervezetek, akiknek megmarad a támogatásuk. Ha már 
nem akarnak sehol visszalépni, miért pont ezt kell megszüntetni, és ezzel majdnem ötszáz 
embert büntetni? Olyat is hallottam, hogy még a közmunkásokat is be fogják hozni 
Medgyesre, akkor még azok sem lesznek.  
 
Ruck Márton polgármester: Én nem tudok róla, hogy ilyen utasítás született volna, hogy 
Bánkútról a közmunkások be vannak rendelve. Decemberben valóban adtam ki egy utasítást, 
hogy az akkor dolgozó közmunkások be lettek rendelve bizonyos okok miatt, de ennek a 
részleteibe most nem akarok belemenni. A jövőre nézve ilyen nincs. A feladatokat el lehet 
látni részönkormányzat nélkül is. Tavaly a költségvetésben 400 ezer forint volt elkülönítve a 
részönkormányzatnak, amit ha jól tudom jelentősen túl is lépett. 
 
Grószné Zsóri Irén: Volt az előző évről megtakarított pénzünk. Eddig úgy volt, hogy ha 
szakmunkás kijött hozzánk, pl. ha járdát kellett építeni, a kőműves ingyen dolgozott nálunk. 
Erre most nekünk elszámoltak háromszáz valahányezer forintot, a másfél hónapért, a 
munkásnak a bérét. Erre senki sem számított, és ezért voltam felháborodva. Ezért volt a 
túlköltekezés. Erről csak akkor értesültünk, amikor elköltöttük már a pénzt.  
 
Ruck Márton polgármester: Mi is örülnénk neki, ha ingyen tudnánk biztosítani a 
szakmunkásokat, de a mínusz 60 millióból, nincs lehetőségünk. Erről beszéltünk tegnap 
bizottsági ülésen, hogy jó lenne létrehozni ezt a részönkormányzatot, és ahogy eddig 
csináltátok, úgy továbbvinni, de egyszerűen nincs lehetőségünk. Akkor, amikor nagyon-
nagyon súlyos dolgokról beszélünk az intézmények esetében, mint iskola, egészségügyi 
ellátás, szociális ellátások, akkor mérlegre kell tenni ezeket a dolgokat. Azt is tudom, hogy 
mindenkinek a saját problémája a legnagyobb probléma. És érthető és jogos is. Egymilliárd 
forint az, amit 2011-ben be kellene osztani és most azt látjuk, hogy ennél több kéne.  
 
Pintér Attila: A sportegyesülethez visszatérve, jelen körülmények között én elképzelhetőnek 
tartom, hogy a labdarúgás meg fog szűnni a településen. Mondjátok, hogy a lehetőségekhez 
mérten, igen, de ezek a lehetőségek olyan minimálisak, hogy lehet, hogy meg kell szűnjön. A 
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polgárőrség is úgy fog működni, hogy amíg lesz pénz addig járőrözünk, aztán pedig 
polgármester úr számítunk a segítségedre. A pályázatokra gondolok. Azt viszont nem értem, 
hogy összességében nem nagy összegeket vontak el a civil szervezetektől, mennyire segíti ez 
a 60-70 milliós hiányt? Magas ez nekem. 
 
Ruck Márton polgármester: Teljesen igazad van Attila. Egy százezres szám az 
egymilliárdos költségvetéshez nagyon pici szám, de ez a költségvetés ilyen pici számokból 
tevődik össze. És minden egyes számhoz van egy feladat rendelve, ami az itt élőknek és az 
önkormányzatnak is nagyon-nagyon fontos. Ezek nagyon nehéz döntések, hidd el. Nem 
véletlen az, hogy a tegnapi bizottsági ülés délután egytől fél tízig tartott, mert a testületi tagok 
között is óriási vitákat generált egy-egy összeg visszavétele.  
 
Nagy Attila képviselő megérkezett. 
 
Pintér Attila: De például milliós nagyságrendben vannak a kintlévőségek, nagyon sok be 
nem fizetett adó van. Nem lehet ezeket valami drasztikus módon behajtani? Biztos van vagy 
négymillió. Az egyszerű emberek befizetik, és vannak tehetősebbek, aki nem akarnak fizetni.  
 
Ruck Márton polgármester: Keveset mondtál, a pontos szám 13.428.820 forint a 
kintlévőségünk. A hivatal munkatársai, ami törvényes lehetőségek vannak az adók 
behajtására, azt mindent megtesznek. De vannak olyan esetek, amelyek a legszigorúbb 
szándék mellett is behajthatatlanok. Évek óta azt lehet látni, hogy a kintlévőségek összege 
stagnál. Ez egy szélmalomharc. Ezzel folyamatosan küzdeni kell.  
 
Széki Andrea: Én visszatérnék Bánkúthoz. Nem tudom, hogy hogy lehet megengedni azt, 
hogy belterületen a központban fóliasátor épüljön? A játszótér mellett. A játszótér melletti 
kerítés kidőlő félben van, a járdán nem is lehet közlekedni. Én sokat járok ki Bánkútra, mert 
elég sok probléma van. Gumival, fóliával, mindennel égetnek, csak amivel szabad azzal nem. 
Megkérem a jegyző urat, hogy a környezetvédelem és a levegővédelem miatt nézzen ki 
Bánkútra! A másik. A kutya, ami évek óta szabadon van, már az összes macskát 
összefogdosta, és már a gyerekeket is megzavarja. Törmelékek végig az út mellett. Ezért itt 
régen büntettek. Akkor Bánkútot hova soroljuk? Tanyavilág? Medgyeshez tartozik 
egyáltalán? Ha részönkormányzat nincs, akkor miért nem alakíthat egy saját önkormányzatot? 
Én úgy gondolom, hogy onnan is eljöttek a szavazatok, szép számmal, és vannak itt olyanok, 
akik örülhetnének, hogy képviselhetnék Bánkútot.  
 
Ruck Márton polgármester: A csöpögtetővel, fóliával való tüzelés ez nem egyedi dolog, 
Medgyesen is gyakran előfordul.  
 
Széki Andrea: Bocsánat polgármester úr, én nem mint magánember vagyok, itt, hanem mint 
a Zöldkéz Egyesületnek a titkára. Felvettük a kapcsolatot Szeged környezetvédelemmel, 
szinte minden héten képek, videók mennek Szegedre. Mert ez nem megoldás, hogy ilyen 
darabokban a korom, és senki semmit nem tesz érte.  
 
Gácsér Béla jegyző: A kutyakérdés. Ha hozzánk bejelentés érkezik, akkor a gyepmester 
riasztva van és jön. Ha tudja, befogja a kutyákat. Egyébként eredményes a dolog. Persze most 
mondhatnánk a lakosok felelősségét is, mert bizony gyakran kicsapják, és van olyan is, hogy 
nyitva felejtik a kaput, vagy nem olyan a kerítés, és ezért szökik ki rendszeresen. Még egy 
dolog, ami a közterületekre vonatkozik. Van külön ember, aki a közterületekkel foglalkozik a 
hivatalban, nem feltétlenül fontos személy szerint nekem kimenni, ha kiküldöm, akkor 
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megbízom benne, hogy amit lát azt dokumentálja és intézkedik. Egy-két napon belül 
kiküldöm, és akkor orvosolni fogja. Ennek egy része, ha tetten érhető a gazdája, akkor vele 
kell eltakaríttatni, ha nem akkor jön a rosszabbik verzió, hogy mi, vagy közmunkásokkal, 
vagy valakivel.  
 
Széki Andrea: A temetőben a hulladékot, azt nem lehet elégetni, azt szét kell válogatni. 
Üveg, műanyag, éghető anyag. Csak azért szólók, mert Bánkúton ebből lett probléma. Mert 
amiket elküldtem fényképeket, az megállja a helyét.  
 
Veres R. Csaba: Miért rám néz? Nem én vagyok a bánkúti temető fenntartója. Nálunk ki 
vannak téve a zsákok, tessék megnézni!  
 
Széki Andrea: A szétválogatás az nem tudom, hogy fog történni, de az nem járható út, hogy a 
műanyagot is elégetjük, és akkor újra darabokba a korom. Az egészséges életmódhoz a tiszta 
környezet kell.  
 
Ruck Márton polgármester: Ha ilyen műanyagégetésre sor kerül bármelyik temetőben, azt 
kizárt dolognak tartom, hogy önkormányzati utasításra történjen. Utasítást kaptak, hogy a 
hulladék kerüljön szétválogatásra és a hulladék elszállítására egyébként szerződésünk van és 
kötelező, hogy elszállítsa a szolgáltató.  
 
Veres R. Csaba: Én annak idején, 16 éve, amikor Medgyesegyházára kerültem bevezettem a 
temető fenntartási díjat. Ötszáz forint egy évben. Ha ezt az ötszáz forintot a kettőezer körüli 
sírtulajdonos befizetné, akkor vígan, dalolva meg tudnánk oldani ezt az ön által kifogásolt 
problémát. Nagyon sok költségünk van, mert füvet kell nyírni, a gépek kopnak. Nem tudjuk 
megfizetni a szelektív hulladékgyűjtést. Ezért voltak kitéve a zsákok. 2000-ben kialakítottuk 
az evangélikus temetőben a szeméttároló helyeket. Ennek ellenére az illemhelyiség mögött ott 
van a szemét. Nincs kapacitásunk. 58.000,-Ft egy három köbméteres konténer.  
 
Grószné Zsóri Irén: A kutyák. Évek óta kint vannak a kutyái, pedig tagja volt a 
részönkormányzatnak. Évek óta elnézte az önkormányzat, semmit az ég adta világon nem 
tettek ellenére. Összefogdosta a macskákat, behordta a csirketelepről dögöket, a játszótéren 
összekakálta a homokot, lehet sorolni, hogy miket művelt. A temetői szemét. A felettesem, 
azt mondta, hogy égessem el! Nem tudjuk szétválogatni, mert egy része már humusszá van 
összeállva, de tele van műanyag cafatokkal. Most az jutott eszébe az illetőnek, hogy a temető 
túlsó végébe tegyük a szeméttárolót. Ki a fene fogja oda elvinni a szemetet, mert az több mint 
száz méter a szántáson keresztül. Senki! Tele lesz a temető szeméttel. A Bánkútra kijáró 
orvosok miért nem tartják be a munkaidejüket? Kijönnek, ha nincs beteg elmennek. Ha a 
kisgyerekkel később menne, mert aludt, vagy etette, már nincs ott. Hogyan tűrheti el azt az 
önkormányzat, hogy több mint egy éve már betontörmelékkel eltorlaszolják az egyik utcát? 
Nincs közterület felügyelőnk? A padok hiányoznak, nincsenek Bánkúton padok. Mi a 
francnak az? Még az állomáson sem. Miért nem teszik fel a honlapunkra az önkormányzati 
ülések jegyzőkönyvét? Nem tudnak az emberek dönteni, hogy ki az, aki mellettük szól, ki az 
aki ellenük? De ha van jegyzőkönyvben, akkor ez az ember az én életembe szólt, az ezt tette, 
akkor a következő választásnál nem totóznának. Van egy pályázat komposztálásra. Iskolák, 
óvodák pályázhatnak. 150-500 ezer forint az önerő, 3-10 millió forint között vannak összegek. 
Még arra lennék kíváncsi, hogy a fóliasátrakat mivel lehet fűteni? 
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Ruck Márton polgármester: Igaz, hogy a költségvetéstől egy kicsit eltértünk, de 
megpróbálok néhány dologra reagálni. Az orvosok vállalkozásban látják el ezt a 
tevékenységet. Nekik kötelességük a közzétett rendelési időt betartani. Ezzel kapcsolatban én 
most hallottam először visszajelzést. Az önkormányzati jegyzőkönyvek nyilvános 
jegyzőkönyvek, itt a könyvtárban bárki számára elérhetőek. Annak sincs akadálya, hogy a 
honlapra felkerüljenek.  
 
Liker János aljegyző: Egy része rajta van, kb. féléve hiányoznak.  
 
Ruck Márton polgármester: Ígéretet teszek, hogy felkerülnek ezek is. A komposztálásra a 
pályázatunk be van nyújtva. Kb. 300 komposztálóláda lesz biztosítva, ha nyerünk a 
pályázaton. A fóliasátrakkal kapcsolatban megkértem egy ismerősömet, aki sárkányrepülőzik, 
hogy fotózza le a települést. Ezek a települések jócskán tele vannak fóliasátrakkal. Az itt élők 
jó része ebből tud jövedelemhez jutni. Ha az önkormányzat kitiltaná a belterületről a 
fóliasátrakat, akkor azzal nagyon-nagyon nehéz helyzetbe lehetne hozni családokat. Új sátrak 
telepítése esetben vannak építéshatósági előírások is, ezeket be kell tartani. Az egyedi esetek 
megtárgyalására célszerűbb, ha bejössz a hivatalba és ott megnézzük. Szénnel természetesen 
lehet tüzelni. Ennek is megvannak a szabályai, hogy milyen kémény kell, stb. Én javasolnám 
azt, hogy mivel a közmeghallgatásnak a témája a költségvetés, és szerintem ez a városunk 
életében nagyon fontos dolog, mert lehet, hogy hosszú időre meghatározzuk, hogy mi lesz, 
ezért térjünk erre vissza. És az ilyen egyedi ügyeket, hogy kutya, kerítés stb., szívesen állok 
bárki rendelkezésére.  
 
Dr. Várszegi Tamás alpolgármester: Csak röviden elmondanám még ehhez a témához, 
aztán tényleg térjünk vissza a költségvetéshez. A szemeteléssel kapcsolatban, mi vagyunk a 
szemetelők. A fejekben kellene rendet tenni. A komposztálást, és a szelektív hulladékgyűjtést 
nem az iskolában kellene a gyereknek megtanulni, hanem otthon a szülőtől. Az orvosokkal 
kapcsolatban. Annak idején még én amikor kijártam igyekeztem az időt betartani. Az időt 
végigültem. De változott a világ. Ha itt valakit nem lát el, mert ő kivágtatott Bánkútra, akkor 
itt szólják meg. Én nagyon kérem, hogy kellő türelemmel és ne ellenségesen álljanak ehhez a 
dologhoz. Örüljünk neki, hogy van orvosunk. Nem a munkájukat kell támadni, hanem valami 
módon segíteni. Sok éves tapasztalatom alapján mondhatom, hogy nem mindig az hívás a 
sürgős, amit kiabálva mondanak. Az a szerencsétlen orvos nem tudja eldönteni a telefon 
alapján, hogy melyik sorolja elő. Itt is el kell látni, ott is el kell látni.  
 
Ruck Márton polgármester: Akkor kanyarodjunk vissza a költségvetéshez. Van-e valakinek 
ezzel kapcsolatban kérdése?  
 
Grószné Zsóri Irén: Én már sokszor mondtam, hogy vannak helyi törvények, rendeletek. 
Nem tartják be az emberek. Miért nem bírságolják? Elnéznek mindent, egyesek mindent 
megtehetnek. Nincs pénze az önkormányzatnak, ugyanakkor elnéz olyan sok mindent, ami 
benne van a helyi rendeletekben, azt be kéne tartatni. Ha nincs pénz, akkor nem elvonogatni 
kell, hanem hajtsuk ezeket be. Valahogy büntessük őket, ha más nem közmunkával. Ezzel is 
tudunk spórolni.  
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Ruck Márton polgármester: Ha a békés egymás mellett élés szabályait, ha mindenki 
betartaná, akkor kevés bírságot kellene kiszabni. Egyébként elég sok eljárás indul 
Medgyesegyházán. Folyamatosan mennek a végrehajtások pl.  
 
Los Csaba: Azt kérdezném, hogy van-e értelme egyáltalán, hogy a labdarúgó szakosztály 
egyáltalán elinduljon. Mert ebből a költségvetésből nem tudjuk se a játékengedélyeket 
kifizetni, se az orvosi vizsgálatokat, akkor eleve kár beleölni a pénzt. Két-három napunk van 
arra, hogy befizessük a játékengedélyeket.  
 
Ruck Márton polgármester: Az előbb a pénzügyi bizottság említette, hogy csak 200 ezerrel 
adunk kevesebb támogatást.  
 
Los Csaba: De ez minket nem úgy érint, mert mi nem használjuk a termet, nekünk ez nem 
jelent kedvezményt. Váltás volt most nálunk is, új edzőt találtunk, aki ingyen vállalta az 
edzéseket, tegnap 19 fiatal volt kint edzésen. Próbálunk egy kicsit másképpen. Most lelkesen 
elindulnánk, és most vége is szakad, nagyon sajnálnám.  
 
Kraller József képviselő: Azt kell érezd, hogy mindenhol megszorítás van. Minden téma 
fontos, de valahol rangsorolnunk kell.  
 
Los Csaba: Igen tudom, de ha az elindulást tudná a testület biztosítani, akkor van esélyünk 
magunk mellé szponzorokat találni. De ha már el sem tudunk indulni, akkor esélyünk sincs rá. 
Ha el tudunk indulni, akkor biztos, hogy végre is tudjuk hajtani a terveinket.  
 
Kraller József: Örülök, hogy ilyen lelkesek vagytok. Egy támogatási nagyságrend egyelőre a 
költségvetésbe be van állítva. 
 
Los Csaba: Csak annyi garancia kéne nekünk, hogy el tudunk indulni, hogy a 
játékengedélyeket be tudjuk fizetni. Mert a későbbiekben nagyon sok mindent le lehet 
társadalmi munkában faragni a költségekből.  
 
Kraller József: Ha ezeket a gondolatokat leírjátok, akkor ebből egy nagyon jó irány alakulhat 
ki. Én ilyen garanciát, amit kértél én személy szerint nem tehetek, a magam nevében 
mondhatok véleményt, de a döntés a képviselő-teltület kezében van.  
 
 
Forgó Pál képviselő: Képviselő-társaimmal próbáltuk összehozni ezt a költségvetést, hogy a 
településen mindenkinek jó legyen, de ez nagyon nehéz. A polgármester úr már elmondta, 
hogy miből adódott és miért van ilyen nagy problémánk. Tudjátok, hogy én sportoltam, 
csináltam is a vezetését, hosszú időn keresztül. Van rálátásom ezekre a dolgokra. De 
higgyétek el, hogy borzasztó nehéz mérlegelni akkor, amikor azt mondom, hogy civil 
szervezetek támogatása, és a másik oldalon költségeket kell lefaragni, kiadásokat kell 
csökkenteni. És akkor mérlegeljük, hogy a szociális otthon egyéb készletbeszerzése, 
gyógyszerkészletek, ágyak javítása. Most ezen a címen vonjuk el onnan a pénzt. Most melyik 
ujjamat harapjam? Ki az, aki ebben felelősen mer nyilatkozni, vagy dönteni, hogy melyik a 
fontosabb. A Gondozási központtól mennyit vonjunk el, a gyerekeinktől mennyit vonjunk el? 
Ha ezektől az intézményektől még nagyobb összegeket elvonunk, akkor súroljuk a 
működőképesség határát. Volt ez az összeg, amit elkezdtünk lefaragni. Óránkon át. Ugye 
korábban elmondtuk, hogy a nem kötelező feladatokat is szeretnénk tovább, szeretnénk a 
civilszervezeteket is támogatni, de a lehetőségekhez mérten. Végig mentünk mindenen és 
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akkor még mindig 66 millió hiány volt. Mindent elvonni nem lehet. Próbáltuk azt nézni, hogy 
a működőképességük azért meglegyen. A sportnál is a normatív támogatásokat meghagytuk. 
Én azt vallom, hogy a sportnál is megvannak az egyéb források, a saját bevételei, és a 
támogatások. Le kell ülni a sportelnökségnek és ez igaz, az utóbbi évek legnehezebb éve jön. 
Nem csak nekik, hanem a városunknak is. Azt a 60 milliót még kezelni kell. Az nem lehet, 
hogy hitelt vegyünk fel. Az felmerült, hogy esetlegesen még különböző módon növeljük a 
bevételeinket. Én úgy gondolom, hogy abban egyetértettünk, hogy a lakosaink, ahogy meg 
vannak terhelve, és az anyagi lehetőségeiket nézve, tovább nem terhelhetők. Most hiába 
vetnénk ki bármilyen adóformát, megszavazhatnánk, de sokat nem bírunk előremenni, mert 
szerintem nem behajtható. Egy emberre 15 ezer forint jutna, hogy ez lenullázódjon. Ezt 
egyikünk sem szavazná meg. Kénytelenek vagyunk ahhoz a módszerhez nyúlni, hogy 
fűnyíróelven. Még azt a 7,5%-ot mindenkinek le kell vonnia. Egyszer már az intézmények 30 
milliót lefaragtak, nincs cafetéria, nincs ez, és nincs az. Esetleg a nevelőnek nem lesz 
túlórapótlék, vagy hasonló, de ezt az évet át kell vészelnünk. Azért mondtam ezt el, hogy a 
civil szervezetek vezetői is átérezzék, hogy nem csak tőlük vontunk el, hanem tényleg nagy a 
baj. És esetleg gondolkodhatunk még azon, hogy intézményt bezárunk. Ezt ennyire komolyan 
kell venni, és akkor melyikkel kezdjük? Még ha fáj is, nem tudunk másként dönteni.  
 
Ruck Márton polgármester: Ami nagyon nyomasztó, az elmúlt évek legsúlyosabb döntései 
előtt állunk. A településünk még soha nem volt ilyen nehéz helyzetben. Ha azok a hibák, 
amelyek az elmúlt egy-két évben megterhelték ezt a költségvetést nem lennének, akkor még a 
hatvanmilliós normatíva elvonást simán tudtuk volna venni. De sajnos vannak még ezen felül 
is problémák, amelyek még további 60 millióval nehezítették a helyzetet. Azt gondolom, hogy 
ebben a helyzetben a sportegyesületnek is hasonlóan kell tenni, mint a képviselő-testületnek, 
hiszen ti is költségvetésből fogtok gazdálkodni. Mérlegre teszitek, hogy mennyi bevételetek 
van, és mennyi kiadásaitok lehetnek. Hallottam jó ötleteket. Amikor Csabi azt mondta, hogy 
meg tudjuk oldani pl, fűnyírást, a locsolást, vagy áttekintjük a költségeinket, hogy mire 
költöttük el tavaly. Szívesen leülünk veletek és tudunk nektek javaslatokat adni, mert abban a 
formában, ahogy eddig működtetek, az nem fog tovább menni. Ugyanez igaz ránk is.  
 
 Grószné Zsóri Irén: Az előbb a képviselő úr beszélt arról, hogy mindenhol vannak 
megvonások, hol több, hol kevesebb megvonás. De azért egyszerűen csak úgy egy 
részönkormányzatot eltörlünk?! Ez nem megvonás volt, hanem megszüntetés. Senki nem 
gondolkodott el azon, hogy kevesebb összeget is lehetne ezeknek lökni? Mi is hozzájárultunk 
ahhoz, hogy normálisan nézzen ki a falu. Mi vettük a benzint a fűnyíróba, amit a 
részönkormányzat pénzén vettünk, és ott volt helyben, nem kellett könyörögni. Mi 
megoldottuk és azért nézett ki olyan rendezetten a falu. Szóval ezt én egy kicsit furcsállom, 
hogy ettől ennyit vesznek el, a másiktól annyit, ezt meg megszüntetik.  
 
Ruck Márton polgármester: Az a pénz, ami tavaly a részönkormányzatnak a rendelkezésére 
állt, az ebből a költségvetésből állt rendelkezésre. Az a képviselő-testület, aki akkor arról 
döntött, szerintem sokkal jobb helyzetben volt, mint amiben most vagyunk. Elmondtuk ezt 
már itt, hogy nagyon súlyos döntéseket hoztunk. Az egyik ilyen súlyos döntés volt a 
részönkormányzat. Én voltam az, és ebben a kollégáim megerősítenek, aki nagyon szeretette 
volna létrehozni a részönkormányzatot. De ugyanolyan súlyos döntések születtek az iskola 
tekintetében, a Gondozási Központ tekintetében, a Műv. Ház tekintetében, a Sportegyesület 
tekintetében. 
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Nagy Attila képviselő: Az előttem szólókhoz tudok csatlakozni, mindenképpen határozottan 
tudom állítani, hogy az elmúlt évekhez képest a legnehezebb év elé nézünk.  Mindenkinek a 
saját területe fáj a legjobban. Hármas énem van. Van a sportolói, van az intézményvezetői és 
van a képviselői. Nagyon nehéz ezt összeegyeztetni, de az van, amit Pali mondott, hogy 
harapdálni kell az ujjunkat, és megpróbáljuk azt harapdálni, ami kevésbé fáj. Az 
intézményeket érintő Pali által említett fűnyíróelvről még nem is beszéltünk, hogy az mit fog 
eredményezni. Megpróbáltam ma a már lecsupaszított költségvetésünket még ezzel az újabb 
13-16 milliós összeggel lecsökkenteni, hogy ez mit eredményez. Ez katasztrofális dolgokat 
eredményez, de ebbe még tételesen nem mennék bele, mert még nem dolgoztuk ki. 
Számunkra is ezek majdnem megoldhatatlan kérdések lesznek. Tehát még nem tudjuk, hogy 
konkréten mivel fog járni még ennek a hatvanmilliónak a lehúzása a már csupasz 
költségvetésekből, de bocsánat, félre ne értsétek,  a civilek problémái ezek mellett el fognak 
törpülni. Nekem az a véleményem, hogy ha állami normatívák ilyen mértékben kerülnek 
elvonásra ez az intézményszerkezet így nem fenntartható. Ezt elmondtam már egy éve is, két 
évvel ezelőtt is. Így nem fogunk boldogulni.  
 
Botás György: Én szeretném megkérdezni, hogy akkor ez  mikor lesz elfogadva, hogy erre a 
pénzre mikor számíthatunk? 
 
Ruck Márton polgármester: Van egy végső határidő: március 15-ig. Jövő héten tartunk 
rendkívüli ülést, és reményeink szerint akkor el tudjuk fogadni a költségvetést.  
 
Los Csaba: Nekünk az már késő lesz, mert a héten be kell fizetni a játékengedélyeket. Vagy 
akkor tényleg nincs miről beszélnünk.  
 
Kraller József: Mekkora összeget kell, hogy befizessetek? 
 
Los Csaba: 150-200 ezer forintot, és ezzel a pénzzel akkor mi jó ideig elleszünk.  
 
Ruck Márton polgármester: Én most ígéretet nem tudok tenni neked, hogy ezt a 200 ezer 
forintot mondjuk a holnapi nap átutaljuk nektek, erre majd a testületnek itt a költségvetésnél 
döntést kell hozni.  
 
Forgó Pál: Annyit meg tehettek, hogy a sportelnökséget összehívni, mert ez egy eléggé 
kialakult szám, hogy ezt hogy tudjátok szakosztályokra leosztani? Ne azt várjátok, hogy mi 
mondjuk meg. Ne várd azt, hogy most valaki azt mondja, hogy holnap a pénztárban felvehető 
ez az összeg. 
 
Los Csaba: De legalább annyit, hogy a héten ebből lesz valami, vagy sem?  
 
Ruck Márton polgármester: Jó lenne tőletek egy elképzelés, hogy a problémát hogyan 
tudjátok kezelni, mert ha azt mondjátok, hogy ez az 1,6 millió támogatás ez nektek nem ér 
semmit, mert ezzel nem tudtok működni, akkor viszont azt kell látnunk, hogy ez egy kidobott 
pénz. A kérésem az, hogy ha le tudnátok ülni és kidolgozni egy olyan elképzelést, hogy ennek 
tudatában az idei évben ti hogy tudnátok működni. Konkrétan leírva. Mert ha nem tudtok 
működni, akkor az a kétszázezer sem kell. Érzitek a súlyát? 
 
Los Csaba: Igen, nagyon is.  
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Ruck Márton polgármester: Köszönöm mindenkinek, akik eljött a közmeghallgatásra. 
Megkérdezem, hogy van-e valakinek még bejelentése? 
 
Veres R. Csaba: Én nem pénzt, hanem segítséget szeretnék kérni az önkormányzattól. 
Mindannyian tudjuk, hogy kisközben milyen állapotban van a kerítés. Ennek a 
megjavításához szeretnék majd segítséget kérni, hogy amint beáll a jó idő és beindul az új 
közmunkaprogram, akkor kérnénk majd egy pár embert, ha lehetséges. Köszönjük szépen.  
 
Több hozzászólás nem volt, Ruck Márton a közmeghallgatást 15.56 perckor bezárta.  
 
 
 

k.m.f. 
 
 

 Ruck Márton        Gácsér Béla 
 polgármester       jegyző 
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