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Tárgy:  Fegyelmi eljárás megindítása

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:

93/2011.(III.3.) Kt. határozat
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 103.§ (1)
bekezdés b) pontjában, valamint a Közalkalmazottak jogállásáról
szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény (a
továbbiakban Kjt.) 46.§-ában foglaltak alapján a Kós Károly
Általános Művelődési Központ (a továbbiakban ÁMK) magasabb
vezető beosztású igazgatója, Eredics Gábor (szül.: Budapest,
1955.08.08., Lakcím: 2000 Szentendre, Radnóti M. u. 2. I/7.) ellen
2011. március 3-án fegyelmi eljárást indít, a dr. Novotny László,
Németh Antal, Balogh Csaba és Krunity Péter önkormányzati
képviselők által kezdeményezett - a határozat mellékletét képező -,
10 pontban felsorolt képviselői kérdések alapján.
Így alapos gyanú merült fel, hogy Eredics Gábor a közalkalmazotti
jogviszonyából eredő lényeges kötelezettségét több vonatkozásban
is vétkesen megszegte, munkaköri feladatait nem a jogszabályi
rendelkezéseknek és a munkaköri leírásnak megfelelően látta el. 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fegyelmi
vizsgálat lefolytatására a Kjt. 53/A§ és 53/B§ rendelkezései alapján
saját tagjai közül

Nógrádi Zoltán önkormányzati képviselőt jelöli ki.



A vizsgálat lefolytatásának határideje 15 nap, mely indokolt
esetben a vizsgálóbiztos kérésére egy alkalommal legfeljebb 15
nappal meghosszabbítható. Eredics Gábor az eljárás során jogosult
az iratokat megtekinteni, azokra az eljárás során megállapított
tényekre észrevételt tenni, továbbá bizonyítási indítvánnyal élni.
Erre irányuló igénye esetén védekezéséhez jogi szakértelemmel
rendelkező képviselőt vehet igénybe, aki az eljárás során a
fegyelmi eljárás alá vont személyt megillető jogosultságokkal
rendelkezik.
Az ügy érdemében a Kjt. 53/A§-a alapján Budakalász Város
Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület
döntésével kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

k. m. f.

 Rogán László s. k.,     dr. Molnár Éva s. k.,
     polgármester                 jegyző

A kivonat hiteléül:

Soós Ferencné

Melléklet csatolva.



KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2011.február 24-én tartandó ülésére

A kérdéseket feltevők: a Budakalászi Nemzeti Fórum képviselői
A kérdéseket felolvassa: Dr. Novotny László

A kérdések tárgya: Észlelt-e a Polgármester Úr hiányosságokat és
szabálytalanságokat a Kós Károly ÁMK működésével
kapcsolatban?

A kérdésekre a válasz adója: Rogán László polgármester

A választ bizottság nem véleményezi, a válasz elfogadásáról nem történik
szavazás

Budakalász Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata 20§.-ának megfelelően
10 képviselői kérdést kívánunk feltenni. Bár a kérdések feltevésének bejelentésére elegendő
volna az ülés napirendjének elfogadása előtti időpont, a problémák megismerésére időt
kívánunk biztosítani Polgármester Úrnak, ezért most előre jelezzük a kérdések tartalmát.

1. Igaz-e, hogy a Kós Károly ÁMK igazgatója, Eredics Gábor, 2010. első negyedévében
több olyan munkaszerződést is aláírt az ÁMK Faluház intézményegységében munkát
vállaló dolgozók esetében, amelyek a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló Törvénnyel
(tov. KJT) ellentétes szemléletűek? Ugyanis a KJT értelmében minden (az
intézményben felszabaduló státuszra) újonnan belépő dolgozó csak pályázati eljárás
útján alkalmazható, és vele csak határozatlan idejű szerződés köthető.

2. Ezzel kapcsolatban igaz-e, hogy, ezen dolgozók (Péter László - portaszolgálatos,
Kisgyörgy Zoltán - gondnok és Benkó Attila - művelődésszervező munkatársak)
esetében - a KJT-vel teljesen ellentétes és törvénytelen módon - 1 évre szóló,
határozott idejű szerződést kötött az ÁMK igazgatója, annak ellenére, hogy erre a
szabálytalanságra a Faluház akkori vezetője több ízben is felhívta a figyelmét?

3. Igaz-e, hogy a Kós Károly ÁMK igazgatója, Eredics Gábor, a 2010. szeptember végén
- a Budakalász Város Önkormányzathoz távozó - Benkó Attila művelődésszervező
felszabadult státuszát hónapokon keresztül nem pályáztatta meg? Ezzel alaposan
megnehezítette a többi művelődésszervező és a Faluház vezetőjének munkáját, sőt
magát a státuszt is meg kívánta szüntetni, ill. azt a Zeneiskola intézményegységébe
kívánta áttelepíteni. 

4. Ezzel kapcsolatban igaz-e, hogy a fent említett státuszt sem belső átszervezéssel
(holott volt más poszton művelődésszervező munkatárs a Faluházban), sem külső
pályázat kiírásával nem töltette be? Igaz-e hogy ezután 2011. februárjában hirtelen
(érthetetlen módon arra hivatkozva, hogy rendkívüli helyzet adódott) mindenféle



pályázat kiírása nélkül betöltötte a státuszt. Ebben a cselekedetében vajon nincs
alapvető ellentmondás és törvénytelenség? 

(KJT: 20/A. § (1) Közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető.
Csak olyan közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a
pályázati feltételeknek megfelelt. A pályázatot - törvény eltérő rendelkezése
hiányában - a kinevezési jogkör gyakorlója írja ki.
(2) A 25. § (2) bekezdés b) pontja szerinti áthelyezés esetén pályázat kiírása nélkül létesíthető
közalkalmazotti jogviszony akkor is, ha egyébként a munkakör betöltéséhez pályázat kiírása
kötelező. Ezen túlmenően, a munkakör pályázat kiírása nélkül is betölthető
a) olyan munkakör esetén, amely tekintetében - kilencven napon belül - már
legalább két alkalommal eredménytelenül került sor pályázati felhívás
kiírására,….)

5. Igaz-e, hogy Eredics Gábor igazgató a Faluház intézményegység vezetőjét, Csank
Róbertet, 2011. január 12-én a munkavégzés alól felmentette (státuszát
felfüggesztette), ugyanakkor vele erős ráhatással közös megegyezéssel szerződést
bontott? Köztudott ugyanis, hogy egy közalkalmazott munkaviszonyát vagy
felmentéssel, vagy közös megegyezéssel lehet megszüntetni, a kettő egymást kizáró
tényező, és ezt egy ÁMK igazgatónak illene tudnia. Erre az ellentmondásra az
Államkincstár illetékes osztályvezetője is felhívta a figyelmet, rávilágítva ezzel arra,
hogy jelenleg Csank Róbert munkaviszonya és jogviszonya a Faluházban tisztázatlan.
Hogyan állhatott elő ilyen helyzet?

6. Igaz-e, hogy az ÁMK igazgatója Péter László portaszolgálatos munkatársat (akit a
fenti feltételezés szerint eleve szabálytalan módon nevezett ki határozott időre) a
határozott időre szóló szerződése lejártának napján - sem szóban sem írásban - nem
mentett fel a munkavégzés alól? Igaz-e, hogy ezt csak több nappal a szerződés lejárta
után tette meg, ami - a Munka Törvénykönyve szerint - azt jelenti, hogy Péter László
munkaviszonya határozatlan idejűre változott. Ezzel kapcsolatban igaz-e, hogy ennek
tudatában sem helyezte vissza az ÁMK igazgatója Péter Lászlót a munkakörébe
(akinek a jogviszonya így szintén tisztázatlan), sőt a státuszt újfent törvénytelenül meg
sem pályáztatva, azonnal be is töltötte?

7. Igaz-e, hogy Eredics Gábor, miután kinevezték őt - az ÁMK igazgatói pozíciója
mellett - a Faluház intézményegység vezetőjének is, úgy készítette el a Faluház
költségvetését, hogy nem tájékozódott megfelelően a Faluház dolgozóinál a
költségvetés korábbi - évek óta szokásos - tételeiről, és így olyan költségvetést adott le
a fenntartó felé, amely veszélybe sodorhatja a Faluház normál működési rendjét?

8. Hogyan lehetséges az, hogy Budakalász Város Önkormányzatának vezetése, a
Képviselőtestület, a Bizottságok tagjai és az Oktatási - Kulturális és Sport Osztály nem
tudott az esetleges sorozatos szabálytalanságokról és törvénytelenségekről, vagy tudott
azokról, de semmilyen vizsgálatot vagy eljárást nem indított az ÁMK igazgatója ellen?
Igaz-e, hogy az Önkormányzat vezetése tudott a fentiekről, de arra hivatkozva, hogy
nem kíván beleszólni a Kós Károly ÁMK belső ügyeibe, semmilyen konkrét lépést
nem tett? Nem terheli-e vajon felelősség ebben az esetben Budakalász vezetését is az
esetlegesen kialakuló zavaros helyzetért?

9. Igaz-e, hogy Eredics Gábor nem vállalja tovább az összevont ÁMK igazgatói és a
Faluház intézményegység vezetői beosztást, és a Zeneiskola intézményegység vezetője
kíván lenni? Ezzel kapcsolatban igaz-e az, hogy a Zeneiskola jelenlegi vezetőjét, le
kívánja mondatni jelenlegi (5 évre kinevezett) vezetői pozíciójáról, vagy Hermeszné
Uracs Mónika a kialakult helyzetre való tekintettel önként le akar mondani? Ha igen,
nem kellene-e ezt a státuszt hivatalosan megpályáztatni, és a pályázat győztesét



kinevezni a Zeneiskola vezetőjének? De mindezeket megelőzően - ha valóban igaz
Eredics Gábor jelenlegi igazgató lemondási szándéka - nem kellene-e első lépésként az
Önkormányzatnak hivatalosan megpályáztatnia a Kós Károly ÁMK igazgatói (és
egyben Faluház intézményegység vezetői) státuszát? És vajon nem az új igazgatónak
kellene-e majd a Zeneiskola intézményegység vezetői státuszát - ha az valóban
megüresedik – hivatalosan megpályáztatnia és a győztest kineveznie? Nem ez lenne-e
a törvényes sorrend?

10. Mindezen kérdések tudatában, nem kellene-e Budakalász Város Önkormányzat
vezetésének azonnali lépéseket tennie, és a fenti kérdéseket megválaszolása
érdekében egy eseti vizsgálóbizottságot felállítania, és a megfelelő következtetéseket
levonnia, szükség esetén fegyelmi eljárást indítania?

Budakalász, 2011-02-21

Krunity Péter  Balogh Csaba   Németh Antal   Dr. Novotny László
   képviselő     képviselő     képviselő         képviselő


