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Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.  

 

 

20/2011. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 29-én 15.00 órakor 

kezdődött, a Művelődési Ház emeleti klubtermében megtartott közmeghallgatásán. 

 

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

Király Gyöngyi, Forgó Pál, Kraller József, Farkas Gyula képviselők. 

 

Később érkezett: Nagy Attila képviselő 

 

Meghívottak közül megjelent: Liker János aljegyző, Simonka György országgyűlési 

képviselő, Baukó Ildikó, Mészárosné Hrubák Mária Gondozási Központ vezetője.  

 

Valamint a mellékelt jelenléti ív szerint.  

 

Közmeghallgatás témája:  

 

1.) A START közmunka programmal kapcsolatban felmerült kérdések megbeszélése  

 

2.) Hulladékszállítási közszolgáltatással kapcsolatos tájékoztató 

 

3.) Bejelentések 

 

Ruck Márton polgármester: Mindenkit köszöntök Medgyesegyháza Önkormányzatának 

ülésén, valamint közmeghallgatásán. A közmeghallgatás témája a hulladékszállítással 

kapcsolatos kérdések megbeszélése. Azonban olyan sok kérdés merült fel és jutott el hozzám, 

valamint a Képviselő-testülethez a Start munkaprogrammal kapcsolatban, ezért úgy 

gondoltuk, hogy ezen a közmeghallgatáson lehetőséget biztosítunk arra, hogy akinek bármi 

kérdése felvetni valója van, megtehesse. Köszöntöm Simonka György Országgyűlési 

képviselő urat, Pusztaottlaka polgármesterét, a képviselő testület tagjait. Megállapítom, hogy 

a testület határozatképes.  

 

A Start munkaprogramról pár szót mondanék. Nagyon sok előkésztő munka van benne, 150 

ember, család érintett, biztosítani szeretnénk részükre munkalehetőséget. Rövid idő volt a 

pályázat elkészítésére, és a program elindítására. Korábban volt egy megbeszélés, ahol 

megbeszéltük, hogy milyen feladatok vannak. Mindezek ellenére sok észrevétel érkezett 

felém, ezért gondoltam beszéljük meg.  

Átadom a szót Simonka Györgynek, akinek segítségével indulhatott el ez a 

közmunkaprogram. A térségben nagy hozadéka lehet. Megkérném, hogy pár szóban próbáljon 

tájékoztatást adni. Ez után, ha kérdés van, tegyék fel.  
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Simonka György: Köszöntök mindenkit. Nem csak képviselőként vagyok itt, hanem a 

partnerség miatt. Sokat dolgoztunk az utóbbi időben Medgyesegyháza fejlődéséért, és 

központtá válásával Itt is elmondom, hogy köszönettel tartozik Pusztaottlaka Önkormányzata 

azért, mert amikor hónapokon keresztül nem tudtuk kifizetni az óvodával járó költségeinket 

türelmesek voltak hozzánk. Ezt megköszönve próbáljuk megoldani, hogy minél több 

embernek legyen munkája. Azért jöttem, mert itt információra van szükség. Elindultak olyan 

információk, melyek torzítják a rendszert, és félreinformálják őket. Ezeknek az embereknek 

oda lehet még ez a kevés bevétele is, azok miatt, akik megpróbálják szétrombolni ezt. Azért 

nem lehet már pénzt kapni, hogy nem dolgozunk semmit. Nem ebben az irányban halad az 

ország. Próbáljuk emelni az emberek életszínvonalát. Ilyen világot élünk, mindenkinek ki kell 

vennie a munkából a részét. A közmunkaprogram 2012-től már tovább nem mehet, mert az 

ország nem tudja finanszírozni. Ezen kívül 4 órát kell dolgozni érte és 22 000 Ft-ot fognak 

kapni. Addig, amíg az emberek nem tudnak maguknak munkát szerezni, addig próbálunk 

lehetőséget biztosítani, hogy tudják fizetni a számlákat, és nevelni a gyermekeiket. Ebben a 

programban az a cél, hogy tovább tudjanak kerülni, akár vállalkozókhoz.  

Abban különbözik, a közmunkától, hogy ez értékteremtő program. Az eddigi munkának annyi 

előnye volt, hogy szép volt a település. Ez egy start mintaprojekt, 2011. 01. 01-től Start 

munkaprogram. Van, ahol már régebb óta működik, azonban októberben mi nem nyertük el 

ezt a lehetőséget.   

Amikor kimaradtunk kértem, hogy biztosítsanak lehetőséget, és megmagyaráztam, hogy 

méltánytalan. Papp Károly államtitkárt meg tudtam győzni október 18-án, hogy nekünk erre 

nagy szükségünk van. 500 főre kaptunk engedélyt. Ekkor azt mondtam, hogy kész 

programunk van, meg tudjuk csinálni, hogy november 15-től el tudjuk indítani. Nem lesz más 

lehetőség ebben a térségben, életmentő is lehet ez az összeg. 18-án azt mondták, hogy ha 

tényleg kész, akkor egy hetet adtak a pályázat benyújtására. Mezőkovácsházán összehívtuk a 

polgármestereket. Elmondtuk, hogy azok is felvehetők, akik már 1 napja munkanélküliek. 

Olyan eszközöket is megvásárolhatunk, melyeket más körülmények között nem lett volna rá 

lehetőségünk.  

Volt olyan polgármester aki el sem jött, és volt aki nem tudta az anyagot összerakni időben, 

ők kimaradtak a rendszerből, de az 500 főt le tudtuk hívni. Meg tudtuk védeni a 

programjainkat. Sok esetben kihúztak belőle és át kellett írni, azonban a legfontosabb, hogy a 

létszámot meg tudtuk tartani.  

 

Nagy Attila képviselő úr megérkezett. 15 óra 18 perckor.  

 

Elmondom még egyszer, hogy ez egy pályázat. A pályázat arról szól, hogy be kellett 

bizonyítani, hogy milyen értékteremtő munkát tud adni ebben az évben és a jövő teljes évben, 

értékteremtőt és folyamatosan.  

A pályázat lényege, mi az a munka, amit adni tudunk és hány embert tudunk felvenni rá. Mert 

adott, hogy mennyit lehet egy adott munkára, egy négyzetméterre. Van egy számítási rend.  

A gallyazás lényege, hogy aprítva lesz, és fűtésre fel lehet használni. És ha majd olyan 

mezőgazdasági munkát fogunk végezni, melynek kiegészítő fűtőanyaga lesz ez a rőzse és ez 

az önkormányzatnak a végén a konyhájára, szociális étkeztetésre fog fordítódni, akkor ez egy 

értékteremtő munka, be kellett bizonyítani. Megcsináltuk 6 nap alatt. Megnéztünk 

Medgyesegyházának milyen lehetősége van. Polgármester úr abban kért segítséget, hogy a 

medgyesegyházi 310 munkanélküli lakos legalább felének munkát tudjon biztosítani. De itt 

nincs annyi munkavégzési helyszín, hogy ennyi embernek munkát lehessen adni.  

Úgy gondolom, hogy nagyon sokat dolgoztunk, nem kell hálásnak lenni, és azt mondom, 

hogy aki nem akar dolgozni ebben, nem tud megfelelni, ne borítsa fel a rendszert, mert sok 

embernek nagyon fontos ez a bevétel.  
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Meg lehet nézni, hogy a megyében nem sok helyen működi, ha igen kevés fővel.  

Elmondom, hogy tudtuk összehozni. Le kellett igazolni, hogy legyen munka, kell helyszín, 

hogy legyen biztosítva. Két éve Pusztaottlakán működik már hasonló foglalkoztatás, 

palántanevelés folyt. Több ellenőrzést hajtottak végre, de csak dicséretet kaptunk. Itt van Véró 

József ő a palántanevelés vezetője. Létrehoztunk két intézményt, hogy legyen munkájuk a 

Pusztaottlakai embereknek. 43 000 virágot adtunk el 32 helyen árulták. És eladtuk, ezt a két 

intézményünk tudta megvalósítani. Az OKC Ottlakai Közösségi Célú Kft. ingyen kaptak 

palántanevelő helyet, ez most a foglalkoztatás egyik helyszíne. Az én tulajdonom, de már nem 

dinnyézek másik egy külterületi ingatlan, ott szintén tőlem kapott ingyen helyet az OKC, 

hogy virágot neveljen, és mezőgazdasági termelés folyhasson. Ez az egyik helyszíne a 

medgyesegyházi foglalkoztatottaknak is.  

Ez csak a növénytermelő hely volt, ezen kívül létrehoztuk a Pusztaottlaka Fejlődéséért 

Közhasznú Alapítványt, a Hubertusz Vadásztársaságtól megvásárolták 6 millió Ft-ért a 

területet és ezen a területen az alapítvány létrehozott egy mezőgazdasági inkubátorházat. Itt 

azok a gazdák, akik Pusztaottlakán akarnak munkahelyet teremteni, és szükségük van 

hodályra, vagy ott akarnak létrehozni telepet és szüksége van, lerakhatják a gépeiket, vannak 

birkáik, teheneik.  

Ezek a vállalkozók azért tartják az állatokat, hogy szaporodjanak, magyar-tarka tehenek, 

tejhasznosításba nem gondolkoznak. Ezt a telepet Szerb Mihály vezeti, másodmagával. Jelen 

pillanatban még 30 embernek kell ott dolgoznia. Eddig hárman csinálták. A vállalkozók azt 

mondták, hogy nekik nem kell a tej, és ki tudunk alakítani fejő helyet, és sajtot tudnánk 

előállítani, az alapítványnak odaadják a tejet ingyen, és azt az emberek feldolgozzák. Nekik 

csak a szaporulatra van szükségük, ha valaki elviszi a tejet, adják, ha ezzel munkahelyet lehet 

teremteni. Pusztaottlaka nem most kezdte, már évek óta működik és nincs is olyan mértékű 

munkanélküliség. Nem nagy pénzt, de addig míg nem találnak munkahelyet, addig tudnak 

még ha kevés pénzért is dolgozni. Erre építettük azt, hogy medgyesegyháziaknak is 

megtaláljuk a helyét. Ebben az évben az a szerepe a rendszernek, hogy felállítsuk a 

feltételeket, ez egy mintaprogram, és aki marad a rendszerben, január 01-től új szerződése 

lesz, új program lesz, a minimálbér emelkedik, és mindenki mehet tovább. December 31-ig 

meg kell teremteni a feltételét, hogy tudjanak dolgozni. 200 ember Medgyesegyházáról, a 

többieknek meg nem lesz más lehetőségük. Ez mégiscsak egy munka.  

Kértünk földet vállalkozóktól adjanak bérbe. Pusztaottlakai vállalkozók adtak, mert nem lehet 

beadni azt, hogy 1 ha területen dolgozik 200 ember. Növénytermesztésbe kell fogni. Az, hogy 

Medgyesegyházán fog működni betonelem gyártó, Medgyesbodzáson asztalosműhely. 

Telephelyek ahol dolgoznunk kell: állattartó telep Pusztaottlakán, másik állattartó telep, ahol a 

lovakat fogjuk tartani, a Dragán tanyán. Legelők állatpartok, éves szinten 10 ember, a 

medgyesegyházi 8 ha-os önkormányzati földterület, örökzöld ültetvény Pusztaottlakán, 

nyárfaerdő, akácerdő Medgyesbodzáson 16 ha, asztalosműhely Medgyesbodzáson. 

Önkormányzati porták Medgyesbodzáson, palántanevelő Pusztaottlakán, növényházak. 

Szántóföldek, növénytermesztő helyek, zöldség hűtőház,  

Ez egy komoly anyag, még azt is le kellett írni, hogy mit csinálunk, ha esik az eső.  

Nem elég beírni, hogy termelünk valamit, le kellett írni, hogyan tudjuk azt értékesíteni.  

Szeretnénk tovább pályázni tej automatára, mert vannak olyan települések, ahol nincs. A 

többiből sajtot fogunk gyártani, amit nem tudunk azonnal eladni meg lesz füstölve. 

Medgyesegyháza Önkormányzata, ha visszaveszi a konyhát, akkor a beszállítást a szociális 

szövetkezetből lesz beszállítva. Amit itt nem lehet esetleg eladni, vagy a konyha nem bírja el, 

akkor szociális boltot lehet létesíteni, ahol magyar termékeket és az általunk megtermelt 

dolgokat lehet eladni. Tavaszra reméljük működni fog. Ha itt sem sikerül eladni, akkor a 

Harrucken iskolába, akik főznek pl. gyulai kórházba, akkor vennének át ebből az áruból. A 

cél, hogy amit megtermelünk el tudjuk adni.  
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Mi az a szociális szövetkezet, az a rendszer amibe nekünk 2013-ba át kell állni. Ha valaki 

nem talál munkát, akkor felvételre kerülhet, igaz nem annyiért, mint egy vállalkozónál, ezen 

kívül később megmaradhat a rendszerben. 2013-ban meg kell hogy álljon a lábán. 2012-ben 

bevételt kell termelni. Be lehet lépni ebbe. Dél-békési Humán Szociális Szövetkezet lesz a 

neve. Aki belép az ennek a tagja és egyben tulajdonosa is. Minden eszköz és eredmény ami 

ebben van a Szövetkezetet kell hogy gyarapítsa, ahhoz, hogy talpon tudjon maradni. Ekkortól 

már 325 embernek lesz lehetősége belépni, és amikor nem lesz finanszírozva az állam által, 

lesz lehetőség ebben dolgozni. Tudom, hogy a 23 ezer forintnál több ez a pénz, ezért 

próbáltunk megoldást keresni. Sokféle munka van, aki nem kéri, be kell jelenteni, sokan 

állnak sorba, akik be szeretnének állni ebbe a rendszerbe. Aki egészségügyileg nem bírja, fel 

kell írni az igényeket, hogy ki mit bír, tehet javaslatot. Lehet olyan ötlettel jön elő amit be 

lehet illeszteni a pályázatba, akkor állunk elébe. Eszközöket fogunk vásárolni, amire egyik 

településnek sem lenne lehetősége, csak így a háromnak együtt. Az államtól még nem 

kaptunk pénzt, azonban Medgyesbodzás segítségével ez ki fogjuk fizetni. Buszt fogunk 

vásárolni, mivel legalább 60 embernek kell átjárnia. Ha Medgyesegyháza kilépne a 

programból, a betonelem gyártó helyiséget és a gépeket nem veheti ki a programból.  

Remélem világosabb a kép, és szívesen válaszolok a kérdésekre.  

 

Ruck Márton: Arra kérek, ha bárkinek kérdése van, válaszolunk rá. Elsődleges cél, hogy itt 

Medgyesegyházán tudjunk munkát biztosítani. Nem látok más lehetőséget arra, hogy 

bevételhez jussatok. Nem lesz más formája a foglalkoztatásnak. Ki kell használnunk, közös 

érdekünk.  

 

Vigyikán István: Volna egy ötletem, utána kellene járni annak, hogy vannak olyan 

ingatlanok, ahol 2 m-es gaz van, kihaltak, nem lehetne-e hasznosítani a kertet akár krumplit 

termelni, ne álljon.  

 

Ruck Márton: jó az ötlet, máshol már működik is. Előző testületin már volt róla szó, és ha a 

tulajdonos hozzájárul, akkor adott esetben lehet itt növényt termeszteni. Ha a konyhát 

visszavesszük a burgonyát például fel lehet használni. És vélhetően nem lesz gazos a porta 

sem.  

 

Simonka György: Pusztaottlakán és Medgyesbodzáson is működik már. Szép lesz és hasznos 

is. A mostani programba nem lehetett beírni, mert tél van, a következőbe be lesz írva. Tehát 

még egyszer elmondom, az a cél, hogy minél több ember tudjon dolgozni. Ha kijönnek 

ellenőrizni, és meglátják, hogy nem ott dolgoznak és nem annyian, akkor elbukhatjuk a 2012. 

évi programot. A jövő évre összesen 132 milliárd forintot különített el a kormány a 

munkaprogramokra.  

A konzorcium miatt és a jó program miatt tudtunk pályázni. Nagyon sokat harcoltunk és nem 

szeretnénk, hogy ne legyen.  

 

Ruck Márton: további kérdés, észrevétel.  

 

Urbánszki Andrea: Kérdezem, miért nincs munkaszerződésük azoknak, akik most már 

dolgoznak. Ki képviseli az ők jogaikat, mivel vannak joguk, kint dolgoznak a hidegben. 

Kapnak teát, azonban melegedőjük nincs.  

 

Simonka György: Anélkül, hogy valaki beállt volna dolgozni, és nem írt alá 

munkaszerződést, nincs, az lehetséges, hogy bent van a hivatalba. A lehetőségük meg volt, 

nem mondta senki, hogy nem olvashatja el.  
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Ruck Márton: Amikor összejöttünk rövid idő volt mindenre. Próbáltuk úgy, hogy ne kelljen 

utazni iderendeltük azokat az embereket. 150 embernek kellett elkészíteni, le kellett 

számfejteni. Ma vagy holnap kézben lesz, de képtelenség ennyi idő alatt. Mondhattuk volna, 

hogy nem lesz kész csak később, de veszélyeztethettük volna a programot. Véleményem 

szerint a szerződések mentén folyik a munkavégzés. A munkaügyi központ és a 

belügyminisztérium jóváhagyta, jogászok rendben találták.  

 

Urbánszki Andrea: Szeretném ha lenne egy jogi képviselőjük, mert a jogaikat senki nem 

tisztázza. Nem is ismerik a szerződés pontjait.  

 

Simonka György: Ebben az ügyben többet nem tudok elmondani, mindenkinek el kell azt 

olvasni. Nem értem, hogy mi a jogi kérdéssel a probléma. A továbbiakban nem sepregetni 

kell, hanem értékteremtő munkát végezni.  

 

Urbánszki Andrea: Nincs melegedőjük. Legalább 20 percre, hogy megeszik az ebédet. Van 

aki már most fel van fázva. Miért nem dolgoznak a brigádvezetők is?  

 

Simonka György: Máshol pl. KPM nekik sincs melegedőjük. Az a kérdés, hogy tudják e 

ezekkel a feltételekkel vállalni. Annyi, hogy meleg teát kapnak. Sajnos ez mezőgazdaság. Ezt 

sajnos másként nem lehet kezelni. Még idáig emberi mivoltában megalázva nem lett senki 

véleményem szerint. Brigádvezető és főnök kell, hogy legyen.  

 

Urbánszki Andrea: Polgármester úr azt mondta, hogy vége az ingyenmunkának. A 

csoportvezető kezében is szeretnénk gereblyét adni.  

 

Simonka György: A brigádvezetőnek meg van a saját feladata. Ez már az irigység 

kategóriája. A vezetőknek felelősségük van, ezért több pénzt is kapnak. Ez mindenhol így van 

a világban.  

 

Jónás Anita: Szeretném kérdezni, hogy tavasszal indul-e szezonmunka és lesz-e túlóra.  

 

Simonka György: Vannak olyan csoportok, akik nem szeretnének az óvodás korú gyerekük 

miatt túlórázni, azonban a mezőgazdaságban nincs olyan hogy nem iszik a tehén. Azonban 

vannak olyan csoportok, akik többet szeretnének keresni. Ez nálunk elmondom, hogy van.  

Ezt úgy oldjuk meg, hogy vannak olyan emberek akik haza akarnak menni 4-kor és van, hogy 

a brigádvezetők nem akarják hogy maradjon, ekkor meg szoktuk kérni azokat az embereket, 

akik akarnak többet dolgozni, hogy legyenek szívesek bejönni délután vagy hétvégén, és ezek 

bejönnek, lecsúsztatják, vagy prémiumot kapnak 400 Ft-ot. A Pusztaottlakaiak már 

alkalmazkodtak, keddtől dolgozik szombatig az egyik turnus, a másik csütörtöktől vasárnapig. 

Így le van fedve a hét és az ünnepnapok is.  

Nálunk adminisztrátorok és brigádvezetők vannak, a rendszert nem most találjuk ki ez mindig 

így működik. A kapcsolatot tartania kell az önkormányzattal. Tehát a rendszer a brigádvezető-

dokumentátor-önkormányzat-Pusztaottlaka. Kérdésre a válasz, lehet bent maradni önkéntes 

munkában, és brigádvezető javaslatára, és érdemes neki több pénzt adni. Azonban lesznek és 

már voltak is olyanok akik kárt okoznak.  

 

Ruck Márton: aki dolgozik annak jár szabadság, és dolgozni tud máshol, ezt megteheti. És 

eddig is meg tudtuk oldani rugalmas munkaidőben, csúsztatással. Pl. van, ahol hétvégén is 

fűteni kell. Ezt eddig is megtettük és remélem ez után is meg tudjuk tenni.  
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Nagy Attila képviselő úr: Szeretném kérdezni, hogy a pályázati anyagot hol lehet 

megtekinteni? Akár a testület tagjainak, akár azok az emberek, akik meg szeretnék tekinteni.  

Tulajdonossá válás folyamata érdekes kérdés, mi ez a folyamat, milyen jogszabály 

szabályozza, mik a feltételei, mi a kockázata.  

 

Ruck Márton: a pályázati anyag mivel szoros volt az ütemterv gyakorlatilag most alakult ki 

a végleges forma. Betekinthető bárki számára. A tulajdonossá válással kapcsolatban 

megadom a szót Simonka Györgynek 

 

Simonka György: Megtekinthető, nem nyilvános anyag, azonban aki tag megtekintheti. 

Biztosítani kell. Azt hazavinni nem lehet. Még múlt hét csütörtökön jöttek a 

Belügyminisztériumból egyeztetni. Sikerült megvédeni.  

Tulajdonos váltás nincs. A program végén a szövetkezet lesz a tulajdonos, most a konzorcium 

használja azokat. Milyen jogszabály szabályozza ezt. Az a konzorciumi szerződés, amit 

megírtunk. Először azt gondoltuk, hogy szétosszuk, azonban ezt nem lehet, mert a Szociális 

szövetkezet tulajdona kell maradjon. 10 fővel megalakítottuk, de remélem mindenki be fog 

lépni, és azé lesz. A gépeket a rendszerben benne kell tartani. Amíg a szövetkezetnek lesznek 

tagjai, addig ezek a gépek megmaradnak. 2013-ig meg kell maradjon. Nem muszáj benne 

maradni, nem kell beszállni semmivel, mindenki csak kap. Aki nem szeretné, az lépjen ki. 

A világ jelenleg nem a 11 évvel ez előtti időszakra meg vissza. Ha szinten tudjuk tartani 

magunkat, akkor már az csoda. Azért nem vettünk traktort, mert vissza mezőgazdasági 

területen lakunk, és vettünk inkább lovas kocsit.  

 

Ramasz András: a konzorciumban kik vannak benne? 

 

Simnka György: Medgyesegyháza, Medgyesbodzás és Pusztaottlaka önkormányzata.  

 

Ramasz András: Nem a belügyminisztérium adja a pénzt, hanem az adófizetők pénzéből 

van. Ennyi pénzért kell dolgozni, ki fog ezzel jól járni?  

 

Simnka György: Nem kell, ezt lehet elvállalni és át lehet adni a helyet. Azért jönnek ide 

időszakonként dolgozni idénymunkások, mert szükség van a munkára. Sokat el vannak 

kényelmesen a mai rendszerben. Azonban ez nem lesz meg. Próbáltunk egy lehetőséget 

biztosítani amit csak ki tudtunk hozni. Az ország sok körzetében nem tudott elindulni ez a 

program. Én tudom, hogy nem pénz ez az összeg, de nem lehet cél, hogy az önkormányzat 

tartsa el az embereket. Nekünk kötelességünk azon dolgozni, hogy az a rossz ami 

bekövetkezik, javítsuk azok számára akik élni akarnak ezzel a lehetőséggel. Lehetőséget 

kaptunk.  

Nem kívánok politikai alapon vitatkozni. Higgye el, sok embernek van szüksége erre a 

munkalehetőségre. Sokaknak ez számít. Több mint a 23 000 Ft.  

 

Ramasz András: nem megalázó ezeknek az embereknek nem megalázó ennyi fizetés? Te 

vállalnád ennyi pénzért? Nem a nem becsületes munkájuk miatt kerültek ide. A politika miatt 

kerültek ide. Mi lesz, a konzorciummal, a vagyonnal?  

 

Ruck Márton: Ha titkolózni szeretnénk nem hívtunk volna össze ennyi embert. Nem a te 

tiszted eldönteni, hogy ezek az emberek vállalják ezt a munkát vagy nem. A bér kevés, de a 

cél, hogy az embereket bevételhez juttassuk. A 2011-es közmunkaprogramban 4 órában 

tudtuk foglalkoztatni embereket. Vagy jobb a 23 000 Ft? Nem kisemmizni akarjuk az 
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embereket, hanem adni akarunk neki. A vagyon nem az enyém lesz, ezt kellene megérteni. 

Meg lehet fúrni a programot, azonban nem tartanám célszerűnek.  

 

Simonka György: Azt lehet kisemmizni, aki beinvesztál. Ezek az emberek nem adnak bele 

semmit, csak a munkájukat és eldönthetik, hogy elég vagy nem. A négy órás munka mellett 

még alkalmi munkát sem tudnak végezni. Személyemmel kapcsolatban, hogy hol ültem 10 

évvel ezelőtt. Magyarország az irigység országa, de én és sok más vállalkozó, mert 

kockáztatni. Sok munkahelyet teremtettem, de még nálam nem mondott fel senki. Ezek az 

emberek nem 8 órát dolgoznak, hanem amennyit kell, de megbecsülöm őket. Nem szeretném, 

ha már ezen ilyen sokat dolgoztunk, hogy kritizálják.  

A lényeg, hogy el kell menni dolgozni. A végén szociális szövetkezetté kell alakulni, mert 

utána már nem lesz állami támogatás. Mondvacsinált indokokkal meg lehet fúrni, de akkor 

tönkremegy Pusztaottlaka, és Medgyesegyházán nem lesz munkája 200 embernek. Én az építő 

jellegű hozzászólásokat várom. Ez építi Medgyesegyházát. Négyszer több pénzt kapott a 

térségünk és többszörös embert. Górcső alatt vagyunk. Ki kell számolni, hogy fognak minket 

figyelni. De végig fogjuk csinálni. Büszke vagyok rá és az, hogy ki akarnak kezdeni 

bennünket, azokat az embereket kezdik ki.  

 

Jónás Anita: Arra szeretnék visszatérni, hogy mondta lesz a fakitermelés nem lehetne, hogy 

hintákat csináljanak belőle. Sokan szeretnék, ha a parkot körbekerítenék, a gyerekeknek 

nagyon veszélyes.  

 

Ruck Márton: az ötlet jó, már több vállalkozó megkérdezte, mi lesz az önkormányzat 

udvarán lévő fákkal. Ebből fogjuk elkészíteni a kerítést.  

Szerintem amennyi információt csak lehetett eljuttattam. Sokat beszélgettünk, akkor úgy 

éreztem, hogy örülnek ennek a programnak, úgy éreztem lehetőséget sikerül biztosítani az 

embereknek. Mert nem akarom, hogy az legyen, hogy még saját magunkon sem tudunk 

segíteni.  

 

16.50 órakor Ruck Márton szünetet rendel el  

 

Ruck Márton: A témánk a hulladékszállítással kapcsolatos teendőket, melyek felmerültek. 

Jelenleg az Orosháza Városüzemeltetés végzi, kéthetente egy alkalommal. Ez év december 

31-én lejár a céggel a szerződésünk. A szolgáltatást 2012. 01. 01-től másik szolgáltatóval kell 

biztosítani. A jelenlegi szerződés 10 évre köttetett. Kedvező díj volt, de a jövőben nem fogjuk 

tudni tartani. Kérdés volt milyen formában hirdetjük meg. Lehetőség volt közbeszereztetni és 

a legkedvezőbb ajánlatot adóval szerződést kötni. 2-3 szoros árra lehetett számítani. Ez 

elfogadhatatlan, más megoldást kerestünk. Olyat, ahol a cég önkormányzat tulajdonában van. 

Ez a Békés Manifeszt Kft. aki végez ilyen szolgáltatást. Tulajdonosai térségi 

önkormányzatok. Előző ülésen eldöntöttük, hogy tulajdonosai leszünk, így nem kell 

közbeszereztetni. A céggel tárgyaltunk kialkudtuk a lehető legkisebb díjat. Még így is 1,5 

szeresére nőnek a díjak. Azt is figyelembe kell venni, hogy törvényi változások lesznek, mert 

hatósági díjak lesznek meghatározásra, emelkedi fognak a díjak. Nem tudjuk mikor fog 

konkrétan a törvény életbe lépni, ezért rövid idejű 2015-ig szóló szerződést tudjuk megkötni. 

Ha életbe lép a törvény, ez alapján a szerződés hatályát fogja veszíteni.  

Szeretnénk, hogy zökkenőmentes legyen a szolgáltató váltás, a kukák továbbra is 

megmaradnak, és ugyanebben az időben szállítanának.  

Kérdés, kiegészítés van-e? A testület a mai ülésen tárgyalni fogja és amennyiben a szerződést 

elfogadhatónak tartja, megkötésre kerül és január 01-től az előterjesztésben szereplő díjak 

fognak életbe lépni.  



8 

 

 

Forgó Pál: Több alkalommal volt szó az Orosháza Városüzemeltetéssel kötött szerződésben 

fellelhető problémákról. A lomtalanítás és veszélyes hulladékok összegyűjtése. Ebben a 

szerződésben szerepelne mindkettő, évi egy alkalommal térítésmentesen begyűjtésre kerülne. 

Egy kitétele a szelektív hulladékgyűjtés, erről későbbi időpontban kívánunk tárgyalni. Ez 

jelenleg nem megfelelő módon kerül elszállításra.  

 

 

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester a közmeghallgatást 17 óra 30 

perckor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

  Ruck Márton           Liker János 

  polgármester                         aljegyző 


