Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38.
Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331
22/2011.

JEGYZİKÖNYV
Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. december 20án 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.
Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme
Jelen vannak: Krucsai József polgármester
Nagy Gézáné alpolgármester
Dr. Gógucz Erzsébet Mónika
Laduver Attila
Laurovics István
Restály László
Szabó György Béla képviselık
Jelen vannak még. dr. Sódar Mária jegyzı
Sramkó Katalin hivatali dolgozó jkv.vezetı
Forgó Tibor polgárır
Krucsai József polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a
képviselı-testület határozatképes. A jegyzıkönyv vezetésére felkérem Sramkó Katalin
hivatali dolgozót, hitelesítésére javaslom Szabó György Béla képviselıt és Nagy Gézáné
alpolgármestert megbízni. Javaslom a meghívóban szereplı napirendi pontok megtárgyalását
azzal, hogy a 4. napirendi pontot zárt ülésen tárgyaljuk.
Kérem, aki a javaslatokkal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület a javaslatokkal egyhangúan egyetértett.
1. 2012. évi kommunális szemétszállítási díjak meghatározása
Krucsai József polgármester: 5,5 %-ban kívánják megemelni.
Nagy Gézáné alpolgármester: Cselesen van megfogalmazva, nettó 5,5 %, bruttóban az nem
ennyi.
Laduver Attila képviselı: Annyi az észrevételem, mint a víznél is nem akarok olyan cselbe
folyamodni, hogy elıször nem szavazom meg, utána meg csak megszavazom, mert nincs más.
Igazából itt is az infláció mértékén felüli az emelés. Ezt igazán nehezen tudom elfogadni.
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Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: Lehet nekik azt mondani, hogy mi nem, úgyis
ennyi lesz!
Krucsai József polgármester: Tavaly még összehívták az érintett képviselıket, most még az
sem.
Restály László képviselı: Igénybevételi járulék mit takar, ez még plusz rájön jövıre?
Krucsai József polgármester: Ha a kormány elfogadja, akkor igen. Ez tonnánként 6000 Ft,
hogy ez most mikor lesz? Valószínő meg fogja csinálni a kormány.
Kérem, aki az elıterjesztésben foglaltakkal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, 1 fı tartózkodása mellett, ellenszavazat nélkül az
alábbi rendeletet alkotta.
22/2011(XII.21. )önkormányzati rendelet
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának képviselı-testülete
megalkotta 22/2011.(XII.21.)önkormányzati rendeletét a helyi
hulladékkezelési közszolgáltatás rendjérıl, a településtisztaság
egyes kérdéseirıl és a közszolgáltatás díjainak megállapításáról
szóló 6/2003.(IV.14.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
2. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Krucsai József polgármester: Törvény írja elı a költségvetés elfogadásáig. Kérdés ezzel
kapcsolatban van-e.
Laduver Attila képviselı: Ezen mit kérdezısködjünk?
Krucsai József polgármester: Kérem, aki az elıterjesztésben foglalt rendelet tervezet
elfogadásával egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta.
23/2011.(XII.21.) önkormányzati rendelet
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának képviselı-testülete
megalkotta 23/2011.(XII.21.) önkormányzati rendeletét a 2012.
évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól
A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
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3. Rendeletmódosítások
Dr. Sódar Mária jegyzı: 2 rendelet módosítására van szükség a Közigazgatási Hivatal
szóbeli törvényességi észrevétele miatt.
Amennyiben az írásbeli elıterjesztésen kívül kérdése van valakinek kérem tegye fel.
Restály László képviselı: Mi az, hogy a zárt ülés jegyzıkönyvét is közzé kell tenni.
Dr. Sódar Mária jegyzı: Csak a közérdekő vagy közérdekbıl nyilvános adatokat kell
közzétenni, a személyiségi jogokkal kapcsolatosakat továbbra sem.
Krucsai József polgármester: Kérem a képviselı-testület tagjait, aki az elıterjesztett
rendelet tervezetek elfogadásával egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta
24/2011.(XII.21.) önkormányzati rendelet
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának képviselı-testülete
megalkotta 24/2011.(XII.21.) önkormányzati rendeletét a
hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidın kívüli
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése
engedélyezésének szabályairól szóló 13/2011.(V.9.).
önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta
25/2011.(XII.21.) önkormányzati rendelet
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának képviselı-testülete
megalkotta 25/2011.(XII.21.) önkormányzati rendeletét a
Medgyesbodzás Község Önkormányzat képviselı-testületének
és Szerveinek Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
4/2007. (IV.2. önkormányzati rendeletének módosításáról
A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
5. Bejelentések.
Dr. Sódar Mária jegyzı: Polgárırség kérelemmel fordult a képviselı-testület felé, hogy
részükre 50.000 Ft támogatást nyújtsunk a 20 éves évforduló megünneplésére.
( Ismerteti az írásos kérelmet)
Krucsai József polgármester: Még messze van nagyon ez az idı. A másik, hogy nincs még
költségvetésünk. Még az éjjel is szavazás volt, csak a fıbb dolgokat jelölték meg, hogy az
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önkormányzatok mennyit kapnak, azt még senki nem tudja. A másik az együttmőködés. A
településen végül is a polgárırségnek létjogosultsága van, meg kell is a településnek. Nekem
mindig az volt az érvem, amíg a polgárırség nem tud hathatós eredményt felmutatni, addig se
a vállalkozók, se az önkormányzat nem tudja finanszírozni.
Két példa. Felkértem a polgárırség vezetıjét, a medgyesbodzási és gábortelepi falunapon
biztosítsák a helyszínt. Nem tudom mondjam-e ne mondjam a gábortelepi falunapon fél tízkor
jelent meg pár polgárır az volt az elsı kérdése, hol a kaja. Medgyesbodzáson szintén ugyanez
a helyzet, kint voltak egész nap a sportpályán ,de a fı helyszínen nem biztosítottak. A
rendırségnek és nekem kellett lecsitítani a rendzavarókat. Kérem, a véleményeket mit tudunk
kezdeni ezzel az 50 ezres kérelemmel?
Forgó Tibor polgárır: Én vagyok a gazdasági vezetı, kicsit egyetértek, kicsit meg nem is.
Mások sem így lettek kezelve. A focicsapat sem akkor lett támogatva, ha valamit letesz.
Valahol ezt nem tudom elfogadni, hogy majd utólag. Ahhoz, hogy folyamatosan tudjunk
mőködni, folyamatosan kellene a segítség. Évekkel ezelıtt majdnem megszőnt a polgárırség,
mert nem nagyon mőködött.
Picit hiányoltam a szervezettséget, mert én itt voltam hangosítani a Medgyesbodzási
falunapon, de pl. nekem senki nem jött oda hozzám, hogy egy jaffát hozzon. Nem azt
mondom, hogy azzal kell kezdeni hol a kaja, de oda kell figyelni.
A polgárırség feladata az volna, hogy valamilyen szinten járırözzön. De nem tudom, ezt
sokféleképp meg lehet közelíteni, ezt a polgárır dolgot, de folyamatában kell ezt támogatni,
nem azt, hogy így-meg úgy. Azt akartam mondani két-három éve majdnem szétment most
meg fejlıdik. Itt az eredmény, ha nem látod a polgárırt, itt nem tudsz úgy eredményt
felmutatni, mint a focicsapat.
Krucsai József polgármester: Mőködésre vannak pályázatok. Vállalt a polgárırség
együttmőködéseket, ami pénzes, pl. Posta.
Az, hogy majdnem szétment, igen, most fejlıdik. A polgárırnek be kell jelenteni, hány órát
teljesítenek, a rendırségnek jön a jelzés. A fák, az eltőnt fák mehetünk itt tovább, ezeket a
polgárırök nem jelezték . Ugyanezt mondják a vállalkozók is. Teljesen nem lehet megelızni
minden bőncselekményt ez tény. Néhány képviselıvel pár éve összedobtunk csomagokat,
hogy a legtöbb szolgálatot teljesítettek jutalmazva legyenek. Ebbıl gond is lett, mert mások is
voltak szolgálatba.
A falunappal kapcsolatba, jól meg lett minden szervezve, sajnálom, hogy egyedül maradtál,
három jelentkezı is volt.
13.26 megérkezett Laurovics István képviselı
Nagy Gézáné alpolgármester: A polgárırség részérıl az önkormányzat felé, mindig csak a
kritika jön. Hogy az önkormányzat így nem ad, meg úgy nem ad. Magatoknak kell
bemutatkozni, meg elmondani a feladatokat, megnyerni az embereket, ebben segítünk, mert
ez egy közös cél. Nem mindenben csak az önkormányzattól kell várni a segítséget. Egy civil
szervezetnek el kell érni a településen, hogy egy jó szervezetnek tartsák és érdemes
támogatni.
Krucsai József polgármester: Helyiség, villanyszámla, főtés, az is támogatás, és azt az
önkormányzat biztosítja. Sajnálom, ha ebbe a gazdasági helyzetbe ez nektek semmi.
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Laduver Attila képviselı: A sok szavak mellett kiöntjük a gyereket is a vízzel. Azt
gondolom, hogy alapvetı kérdés, a polgárırségre szükség van, vagy nincs, véleményem
szerint szükség van. A másik az, hogy tudjuk támogatni vagy nem. Úgy gondolom, hogy 50
ezer forint nem akkora összeg, ennyit tudunk biztosítani. Én, mint magánember, mint
képviselı, ha ez legközelebb elıkerül és tudunk szavazni, és lesz keretünk rá én támogatni
fogom, hogy adunk nekik annyit.
Ha tudunk adni, akkor úgyis adunk, én mint magánember, nekem szívügyem, támogatom.
Laurovics István képviselı: Nekem is az a véleményem, hogy nagy szükség van rájuk.
Helyiség villanyszámla, meg valami segítség.
Krucsai József polgármester: Ha lesz költségvetés, akkor támogatni fogjuk, én is azt
mondom, hogy nagy szükség van rájuk, fıleg, a hátrányos helyzetben, próbáltam meggyızni
embereket.
Restály László képviselı: Én annyit akarok, mert Bandi bácsival sokat beszélgettem, amúgy
is szoktunk beszélgetni, hogy ha emlékszel rá Tibi, fel is hívtunk. Annyira
ellentmondásosakat mondtok. A régi pártház esete: amikor átvették az Ómaros mentiek, ı
ebbe nem egyezett bele, azt mondja, hogy az Ómaros mentiek kitették ıket, onnan. Utána jön
az, hogy a pályán, név szerint, Gyıri Feri nem adja a kulcsot oda, mert csak egy kulcs van és
oda nem tudnak bemenni. Utána azt is mondta Bandi, hogy elkezdték ezek a fiatalok a
szolgálatot, de most már lejjebb engedték, nem járnak. Utána meg, a közmeghallgatáson,
amikor Gyıri Feri felszólalt Jakab pirosra tapsolta a kezét. Akkor nem tudom, most már ha
nem engedi be akkor is tapsol. Utána meg adja oda az önkormányzat a kocsiját. Az
önkormányzatnak egy kocsija van, nem értem ezt az erıszakoskodást.
Én azt mondom, ami szervezet van, mindegyiket támogatni kellene valamilyen szinten.
Az, hogy az összeg mennyi, azt majd eldöntjük.
Laduver Attila képviselı: Ez akarom, nem akarom, meg van-e pénz rá.
Szabó György Béla képviselı: Egy önkéntes szervezıdés minden civil szervezet. Mikor mi
vezettük a nagycsaládos egyesületet, megpróbáltuk úgy vezetni, hogy nem kértünk semmit
sem. Elkezdtünk dolgozni, bizonyítottunk, és úgy vettem észre többet kaptunk, mintha
tarháltunk volna.
Amikor beindult ez a polgárırség,ott voltam, azt vállaltuk, hogy havi 1-2-3 szolgálat saját
kocsival, saját benzinnel. Én személy szerint azért hagytam ott, mert olyan embereket vettünk
be, akik leégettek bennünket. Most sem látom, hogy ki van ebben benne, belefolyt az Ómaros
menti egyesület is. Itt meg mindig a pénz, pénz, pénz. Úgy látom, ha valakinek szívügye, az
csinálja, ha nem akkor meg hagyja abba.
Forgó Tibor polgárır: A végénél kezdve. Az Ómarosiakkal nem a két szervezet mőködik
együtt, ık úgymond emberanyagba létszámba segítenek. Tisztázzuk, mint magánember léptek
bele. A másik a helység dolog, tudom hogy úgy volt, Jakab nem örült neki,hogy régi
pártházból át kell menni a sportpályára. Úgymond rábeszéltem Bandi bácsit, adjuk át a
helyiséget, hogy az Ómaros mentiek pályáznak és felújítják az épületet. Mi nagy nehezen azt
mondtuk, nemhogy nagy nehezen, de végül beleegyeztünk, Bandi bácsi azért problémázott,
hogy úgymond miért menjünk mi át. A kinti helyiség nem olyan helyiség, hogy a mi
helyiségünk, oda más is bejár.
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Restály László képviselı: De elfogadtátok.
Forgó Tibor polgárır: Igen, de azzal a feltétellel, hogy az a mi irodánk. Arról volt szó, hogy
úgymond a miénk lesz az a helyiség. És nem így, lett közösen használjuk. Jakabnak ez a
legnagyobb baja, hogy ez nem a mi helyiségünk.
Krucsai József polgármester: A sportnak úgy lett átadva, hogy az a különálló helyiség a
polgárırség kizárólagos használatában van. Ez így is van leírva.
Forgó Tibor polgárır: Akkor egyszerő a megoldás, hogy ki kell cserélni a zárat.
Krucsai József polgármester: Javaslat, a döntést januári testületire halasszuk el.
Restály László képviselı: nekem még annyi van, hogy ugye akarják szervezni ezt a
megemlékezést, itt nekik elıre kell gondolkodni kit hívnak meg, meg mennyibe kerül. Tehát
már tudni kellene lesz-e pénzük.
Krucsai József polgármester:, aki egyetért azzal, hogy a Polgárırség kérelmének érdemi
döntését halasszuk el, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület egyhangúan úgy döntött, hogy a Polgárırség kérelmének tárgyalására
visszatér a költségvetés jóváhagyása utáni idıpontban.
Krucsai József polgármester: Orvosi ügyelettel kapcsolatban tájékoztatnám a képviselıket,
hogy Medgyesen bezárták. A szolgáltató összehívta az érintett településeket, jelen voltunk és
olyan ígéretet kaptunk, hogy 2-3 hónapon belül a mőködési engedély módosításával, talán
visszaállítható ez az orvosi ügyelet, ami a lakosságnak nagy biztonságot adna. Reméljük a
fıorvos tartja az ígéretét, és be fogja szerezni a mőködési engedélyt.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: Januárban ismét összehívja az érintetteket. Fıorvos
úr kicsit luxusnak tartja a medgyesi ügyeletet, de szükség lehet rá. Én, mint ügyeletes
gondolkodom rajta, hogy januártól nem ügyelek, mert, ne tudjátok meg mi van ott.
Medgyesegyháza is szeretné, hogy legyen, de sajnos, hogy minden a pénzrıl szól, de nem fog
menni másképpen. Szintén a medgyesegyházi polgármesternek volt az óhaja, hogy át kell
nézni a létszámot. Ezzel kapcsolatban január 25-én lesznek még egyeztetések. Azt ígérte a
doktor, hogy vissza fogja állítani. Mi területileg rossz helyen vagyunk, mert ha Tótkomlóshoz
csatlakoznánk, vagy Orosházához az sem lenne közelebb. Talán az, hogy ha Orosházán lenne,
akkor egy irányban lenne. A medgyesi ügyeletet, mint egy luxusszolgáltatásnak minısítették.
Nagy Gézáné alpolgármester: Pedig nem az, nagyon nagy szükség van rájuk borzasztó
lelkiismeretesek voltak, szakmailag nagyon képzettek, nagyon meg voltak velük elégedve.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: Több ilyen helyet is bezártak sorra a megyében.
Krucsai József polgármester: A mentıszolgálat ebbıl nem hiszem, hogy ki akar menni sok
helyen a mentıszolgálaton át látják el.
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Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: Nem, az egyetlen egy Mezıkovácsháza a
megyében, ahol így látják el. Az önkormányzatok részérıl hozzátett pénzek biztos, hogy nıni
fognak.
Krucsai József polgármester:A következı, hogy a Könyvtár mőködésérıl milyen formában
kíván a Képviselı-testület gondoskodni. A vezetıvel beszéltünk, hogy jobban örülne, hogy ha
a jelenlegi formában mőködne, mert akkor teljes lefedettséget biztosítana, és lehetıséget
kapnánk, hogy Gábortelepen is lenne egy kihelyezett mozgó.
A másik a Misszió beszámolója, késın érkezett meg, kiküldtük a képviselıknek.
Dr. Sódar Mária jegyzı: Az ellátási szerzıdés elıírja, hogy tájékoztassák a testületet az
elvégzett feladatokról. Ez a beszámoló a létszámról, térítési díjról, ellátott szolgáltatásról
tájékoztat.
Krucsai József polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: Mi az a munkáltatói felmentés?
Dr. Sódar Mária jegyzı: az elıírt végzettség megszerzéséig felmentést adhat a munkáltató.
Krucsai József polgármester: Kérem, egyetért azzal, hogy a Közösségi Misszió
beszámolóját elfogadjuk, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
115/2011.(XII.20.) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselıtestülete elfogadja a Közösségi Misszió 2011. évben
végzett tevékenységérıl készült beszámolót.
Határidı: azonnal
Felelıs: Krucsai József polgármester
Krucsai József polgármester:
Meghívó a templomban jótékonysági elıadásra, aki úgy gondolja vegyen részt a programon.
Önkormányzatnál leltár lesz, kérném alpolgármester asszonyt, meg képviselı urat, hogy ha
vállalják, akkor szívesen vennénk. Közmunka programba beszerzett eszközöket is be fogjuk
leltározni.
Pusztaottlakáról hívtak, hogy a testület tudna-e abba dönteni, hogy a betervezett gléder 1,7
millióba kerülne, és 1 millió lett betervezve, a három testület tudná-e vállalni. Aztán volt
olyan, hogy a táppénzt és balesetest esetleg a költséget tudnánk-e vállalni, aztán jött, hogy az
nem is kell. Aztán ott van az asztalosmőhely, a legjobb helyre el lett menve, csak hát az nem
olyan. A mienk meg nem felel meg az elıírásnak, de mivel a pályázatban csak 1 millió van
beépítve, így kétségessé vált, hogy megvalósítható-e.
Más árajánlat meg 24 %-kal drágább. És akkor még küldtek egy emailt a jegyzını gépére .
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Dr. Sódar Mária jegyzı: (Ismerteti a Pusztaottlakáról közvetlenül az ülés elıtt érkezett
levelet,amely jegyzıkönyv mellékletét képezi)
Laduver Attila képviselı: Na most gyerekek tisztázzunk valamit. A start munkaprogrammal
pro-kontra olyan ellenszenv indult el a felszínen, amit nem tudom mi gerjesztett . Egy biztos,
nem megfelelı tájékoztatás volt az önkormányzat felıl a munkanélküliek felé. Ez miért van
ne menjünk benne, most van egy helyzet. Szerettem volna észrevételezni, nem az ötvenedik
napirendi pontban kellene 50 ember munkahelyérıl beszélgetni, ezt napirendre kellene tőzni.
Tetszik érteni polgármester úr 50 ember munkahelyével packázunk. Én azt hallottam, a
polgármester mondta az 1 millió forintot, hogy annyiért tud szerezni földgyalut, ez nem
történt meg. A probléma az, hogy mondhatott volna két milliót is. Pusztaottlaka vállalta a
pluszköltséget, Medgyes most attól tette függıvé, hogy mi vállaljuk-e.
Ha az asztalos munkahelyet nem tudjuk megvalósítani, akkor Bodzásnak elúszik 6
munkahely. Ha ezt a mőhelyt Bodzás nem fogja megvalósítani, Medgyes meg fogja
valósítani, lehet itt magánharcosnak lenni, de mire.
Ha a szövetkezet megmarad, ki fogja pályázni az erdıt, polgármester mire akar pályázni
Medgyesbodzáson, jegyzı asszony, mire akartok, a három temetıre?
Nem azt mondom, hogy ez egy szuper program, az én szemem elıtt csak ez lebeg, és akkor
falakba ütközünk, meg gáncsoskodunk, meg mellé beszélünk, mert most az utóbbi 1-2 hétbe
nagyon felerısödik a mellébeszélés. Mert úgy hallottam, hogy itt már bekényszerítés is van.
Nem kell itt kényszeríteni, aki nem akar menni startmunkára, az marad a közmunkára, ahol
lesz 4 óra és kap 23 ezer forintot.
Ezzel szemben a startmunka lesz Medgyesbodzáson, Pusztaottlakán, meg Medgyesegyházán,
az emberek cserélıdhetnek.
Laurovics István képviselı: A sajtüzemnél Józsi te félretájékoztattál, az mondtad nekünk
150 millióba kerül a sajtüzem nekünk, az önkormányzatnak. Nem az Önkormányzatnak,
hanem Simonkának.
Laduver Attila képviselı: Nem Simonka, a szövetkezet, ezért Simonka fel is jelenthet
minket, a szövetkezetnek kerül annyiba.
Krucsai József polgármester: A múltkori testületin te mondtad, hogy korrektül lettek
tájékoztatva, errıl jegyzıkönyv készült, Ezt te is mondtad, hogy korrektül mindenki tudta,
hova kell menjen. Ilyen Pista nem hangzott el sehol, hogy nekünk ennyibe fog kerülni. Nem
titok, Oláh Bélától megkérdeztem mennyibe kerül egy ilyen sajtüzem, mert ı akarta csinálni.
Azt mondta 300 millió forint. Egy másik helyrıl, aki osztályvezetı volt Bánhegyesen, a
felesége meg élelmezésvezetı, az 150 millióra tette használt gépekkel. Itt a helyiség is
alkalmatlan. Simonka megkérdezte, hogy van-e ilyen helyiségünk, mondtam ott az alsó
iskola, hogy az területileg is sokkal alkalmasabb, hogy itt lehessen.
Moka Eszterrel beszéltem kérdeztem, hogy akkor a sajtüzemhez mit kell vállalni, azt mondta,
hogy az még a jövı zenéje. Itt, ami meg van beszélve, az eleje már lehet, hogy megváltozik.
Annyira képlékeny, meg átláthatatlan az egész.
Laduver Attila képviselı: Nem képlékeny!
Krucsai József polgármester: Úgy mentünk bele a két hónapba ez évben , hogy látják az
emberek mit kell elvégezni, meg mennyi bért kapnak, de az, hogy ennyi ember vállalta, hogy
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kimenjen Ottlakára, hogy itt hány ember fog dolgozni, milyen feltételekkel, senki nem tudta
megmondani.
Nagy Gézáné alpolgármester: Nem értem a felvetést, egy hete mikor tájékoztattuk az
embereket, arról kellett dönteni, hogy vállaljuk vagy kiválunk. Mi akkor azt mondtuk, hogy
19 fı vállalta. És 2012-ben is részt kívánunk venni.
Krucsai József polgármester: A gréderrel kapcsolatban, Csanádapáca 1 millió forintért vette
a grédert. Igaz ez nem most volt. Most is van gréder 700 ezerért, IFAmotorral önjárós, azt
mondták, hogy az gagyi. Úgy indult az egész, hogy Medgyesbodzáson, Medgyesegyházán
van traktor.
Nagy Gézáné alpolgármester. Egy pályázathoz, ha eszközöket szeretnénk vásárolni,
általában árajánlatot kell csatolni. Ezek be lettek kérve, volt-e kritériuma?
Laduver Attila képviselı: Pusztaottlaka pályázott.
Laurovics István képviselı: Gréderrel kapcsolatba., ez szervezés kérdése, meg lehet
beszélni a gazdákkal, hogy valamilyen mértékben járuljanak hozzá. Meg kéne csak szervezni,
mert erre nagyon nagy szükség van.
A vontatott típus két embert igényel. Ezt közmunkás nem csinálja meg.
Krucsai József polgármester: Az idén úgy tudtuk megvalósítani ezeket a munkákat, hogy
Csanádapácáról kölcsönkértem, meg Nagy Gézáék Horváth Andrással elhozták a medgyesit.
Meg a vállalkozók támogatták. Járhatóak voltak az utak.
Laduver Attila képviselı: Igen, mert nem volt esı. Most nem esett egész nyáron.
A két önkormányzat azt vállalta, hogy melléteszik a plusz részt, ha Bodzás is megteszi. Hogy
aztán polgármester úr hangzatos szavával élve könyveléstechnikailag hogy lesz? Nem egy
olyan bonyolult dolog ez.
Meg akár azt be is hajthatod majd. Nehogy azt gondoljátok, hogy én mindenféle szempontból
csak azt nézem, hogy az önkormányzat tegyen bele pénzt a szövetkezetbe. Én azt szeretném,
ha egyenrangú szervezetként vegyünk részt. Hogy most beszaladt egy pluszköltség, persze
minden kezdet nehéz. Nem hibáztatom én a polgármester urat sem, de ha már egyszer
elindultunk, vegyünk benne részt, Ha ez megvalósul akkor csak 60 fı marad nekünk , azzal
meg könnyebb bánni, mint 120-al. Az én környezetemben elég jól megértették az emberek,
hogy mirıl van szó, folyamatosan jönnek érdeklıdnek, hogy lehet ebbe beszállni, már nem
merem Marikához küldeni ıket.
Nagy Gézáné alpolgármester: És ha a gyalugép sem annyi, akkor ahhoz is hozzá kell tenni?
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: Ha erre nem lett kérve árajánlat, akkor nem lett a
többire sem.
Laduver Attila képviselı: Ott felújítás volt az asztalosmőhelynél, itt helyesen döntött a
polgármester, vagy legalább is velem is egyetértıen döntött.
Krucsai József polgármester: Beszéltem néhány földtulajdonossal, azt mondták, hogy ık
jobban szeretnék, ha az önkormányzatnak volna saját tulajdona a gréder , arra jobban
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áldoznának, mert ha közös lesz, akkor nem biztos, hogy mindenhol elérhetı. A másik az
üzemeltetés, hogy ki fogja biztosítani, a gázolajat, meg mindent.
Laduver Attila képviselı: A szövetkezet úgy tudom
Krucsai József polgármester: Ez az, hogy úgy tudjuk, de nem biztos.
Laurovics István képviselı: Különben meg az önkormányzatnak kötelezı feladata a földutak
rendben tartása.
Laduver Attila képviselı: Na, most ha kifogásokat keresünk, akkor 50 ember munkahelyével
packázunk. Nekünk ésszerő kompromisszumokat kell kötni. Én sem mindig úgy
gondolkodom, mint a többi képviselı, de azért közös nevezıre tudunk jutni.
Restály László képviselı: Az a helyzet, hogy hallgatva ezeket a dolgokat, és még sehol sem
vagyunk, csak a kezdeteknél. Nekem az a véleményem, hogy ami pluszköltséget jelent én
ahhoz nem adom a szavam. Az az érdekes, hogy már mennek a 100 ezrek, meg a milliók,
akkor mi lesz majd folyamatosan ezután. Járuljon hozzá, aki ezt szervezte.
Laduver Attila képviselı: Ez is egy felfogás.
Laurovics István képviselı: Ez nem így van. A földutakat kötelezı rendben tartani.
Nagy Gézáné alpolgármester: Van-e annyi idınk, hogy megint meghívnánk a
földtulajdonosokat és megkérdeznénk ıket?
Restály László képviselı: Majd ott a gyalu, meg az asztalosmőhely, majd jön még ez meg az,
nem látjuk elıre.
Krucsai József polgármester: Ami a költségvetést hogy érinti, a zárt ülésen, majd el fognak
hangzani komoly dolgok,ami a költségvetést érinti és még nem tudjuk majd, hogy mi jön. Én
nem ellene vagyunk, Attila, csak azt kell tisztába tenni, hogy az önkormányzatnak a
mőködése is tét.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: A grédert nem látta senki, akkor megvesszük és
annyi? Úgy hallottam, hogy a munkások szállítására megvett busz az elsı úton leromlott.
Azt meg kellene szabni, hogy mennyi az az összeghatár amennyibe belemenjünk, fél órával
ezelıtt 50 ezren vitatkozunk, most meg elı tudunk teremteni több 100 ezret?
Laduver Attila képviselı: Most teljesen mindegy Mónika 50 ember munkahelyérıl
vitatkozunk.
Laurovics István képviselı: Ha most mi nem lépünk, akkor meg ott a másik, majd lépnek
azok.
Laduver Attila képviselı: Mondjátok meg az utolsó 22 évben történt-e ilyen a két faluban?
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Restály László képviselı: Megszavaztuk mindannyian, csatlakozunk, de nem mindenáron,
jön az elsı és a második baki.
Laduver Attila képviselı: Laci kifogást tudunk találni.
Szabó György Béla képviselı: Nem csak tájékoztatási, jogi hiány is van. Én könyörögtem 8
fıért is emlékezzél. Állítsunk ki 50 embert, és közöm nincs majd hozzájuk, fel tudod ezt
fogni? Nagyon szeretném, ha 100 embert is kiállíthatnánk, csak nem tudjuk mire.
Laduver Attila képviselı: Ahol beindult, az emberek rajonganak érte, örülnek, hogy van
munkájuk. Csak nekünk van olyan átkunk, hogy ez a négy kis település majdnem egy se. A
Tsz-ben fel sem merült a traktorosban, hogy nehogy már Ottlakára menjen szántani, pedig a
jogi viszony ott sem volt teljesen tiszta, de az emberekbe sosem volt meg ez az ellenszenv. El
kell indulni, valahogy meg kell indulni. Nem akarom, hogy a bodzási, meg gábortelepi
embereknek rossz legyen.
Szabó György Béla képviselı: Kérésem volt, hogy jogi alapot biztosítsanak nekünk, adjanak
egy jogi alapot.
Laduver Attila képviselı: Megmondjam, nem olyan bonyolult ez, megrendeli az
önkormányzat, a pusztaottlakai szociális szövetkezetnél a földutak rendbetételét, és arra ad
300 ezer forint elıleget , ez ennyire egyszerő.
Biztos, hogy sok csőrcsavar van, de akkor is a bodzási embereknek legyen munkájuk.
Krucsai József polgármester: Azon is el kell gondolkodni, hogy ezt a pénzt a hitelkeretbıl
kell biztosítani. Kemény és fájdalmas dolog, de azt is tudni kell, hogy a bozdási
önkormányzat úgy hozta rendbe a gazdálkodását, hogy senkitıl nem kapott semmilyen
segítséget. A magunk emberségébıl tudtuk így helyrehozni a gazdálkodásunkat. Tudjuk a
segélyeket fizetni, a munkabért, naprakészen vannak kifizetve a számlák és ezen kell
elgondolkodni, mert nem számíthattunk csak a magunk eszére, meg fukarságunkra, mert
fájdalmas amikor egy civil szervezetnek nemet kell mondani. Én nem tájékoztattam senkit
félre, meg nem is fogok mellébeszélni, én senkinek nem hazudtam se a szemébe, sem a háta
mögött és ezután sem.
Laduver Attila képviselı: Pár gondolatot: Az, hogy a büdzsét rendbe hoztad, ez nem érdem
ez kötelesség.
(14.42 óra Dr. Gogucz Erzsébet Mónika és Szabó György Béla képviselı távozott a
terembıl)
Az 50 munkahely teremtése meg nem kötelesség, hanem kutya kötelességünk. Nagyon fontos,
hogy 50 embernek több mint dupla bért tudunk biztosítani.
Krucsai József polgármester: 50 emberrıl ne beszéljünk, mert a felmérés kimutatta, hányan
kívánnak ebben részt venni.
(14.43 óra Dr. Gogucz Erzsébet Mónika és Szabó György Béla képviselı visszatért a
terembe)
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Laduver Attila képviselı: Küldtem még egy csomó embert, meg küldök is. A lehetıség
fennáll, nem kell ezt túlragozni.
Restály László képviselı: Ha nem vesszük meg a grédert, akkor kiesünk.
Laduver Attila képviselı: Ha mi kizárjuk magunkat a start munkaprogramból, mire
pályázunk mi a három temetıre, mert a szövetkezet el fogja vinni az erdıt, meg a földutakat.
Ha létrejön egy asztalos üzem, ott értéket fognak elıállítani.
Laurovics István képviselı: Ezeket a szövetkezeteket fogják támogatni.
Laduver Attila képviselı: Hiába akarunk mi magánharcosok maradni.
Krucsai József polgármester: A csökkent munkaképességőekre is indult program három
évre, megbukott az egész, mert nem arra lett megcsinálva, mint ami kellett volna. Hogy fog
alakulni ez még képlékeny senki nem tudja.
Laduver Attila képviselı: Mi a probléma, itt 50 ember munkahelyérıl van szó?
Krucsai József polgármester: Itt nem az van, hogy befektetek lottóra, és vagy nyerek, vagy
nem.
Laduver Attila képviselı: Ez nem lottó.
Szabó György Béla képviselı: Nem tudom, mit vitatkozunk, nyilatkoztunk, hogy benne
leszünk vagy nem.
Itt most az a kérdés, hogy összébbelünk, vagy nem, ezt visszakapjuk, nyereséget képez, vagy
nem, ezt kell eldönteni, tudjuk-e vállalni ezeket a pénzeket.
Laduver Attila képviselı: Gyuszi nehéz! Kezdjük, a kezdet van! Ilyet csak apáink csináltak
ilyet, ez a korosztály még nem.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika: Akkor is azt mondom továbbra is, hogy egy összeghatárt
szabjunk meg.
Laduver Attila képviselı: Én nem is gondolkodtam másban, csak ebben.
Krucsai József polgármester 14.50 órakor öt perc szünetet rendel el.
14.58 :A képviselı-testület folytatja munkáját.
Laduver Attila képviselı: a különbözetet vállaljuk ne mondjunk összeget.
Laurovics István képviselı: Szerintem sem.
Dr. Sódar Mária jegyzı: Amennyiben vállalják mindenképpen konkrét összeget kellene.
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Krucsai József polgármester: Döntsünk, hogy az 1/3 részt biztosítjuk vagy nem. Kérem, aki
egyetért azzal, hogy a ránk esı különbözetet biztosítsuk kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı testület 2 igen, 3 tartózkodás és 2 nem szavazattal nem támogatta, hogy
Medgyesegyháza és Pusztaottlaka településekkel közösen megvásárolni szándékozott
útsimító gép betervezett árán felüli költségéhez önrészt biztosítson.
Dr. Sódar Mária jegyzı: Gyermekétkeztetésre kötött szerzıdés a tegnapi napon lejárt. A mai
napra a Polgármester Úr saját hatáskörben megrendelte Ficzere István vállalkozótól,
árajánlatot nem kaptam írásban bár kértem. Az Átesó Bt által korábban kért 496 Ft-os árat
jelölte meg szóban.
Próbaképpen, ha a Képviselı-testület úgy határoz az 1 hónapos határozott idıt javaslom, mint
a Tóth Konyhánál.
Szabó György Béla képviselı: Ez most drágább?
Dr. Sódar Mária jegyzı:a Tóth konyha eddigi áránál a Ficzere drágább 100 Ft-tal, de ı a
gyermekétkeztetési jogszabályoknak maximálisan megfelel.
Laduver Attila képviselı: Tóth tudná 100 Ft-tal olcsóbban is biztosítani a jövıben is?
Szabó György Béla képviselı: Ez egy gesztus volt részérıl, hogy addig, amíg a konyha el
nem indul biztosítja szinte önköltségen azért ilyen olcsó.
Restály László képviselı: Ezeknek mi a nevük, akik a konyhát kivették. És velük mi a gond?
Dr. Sódar Mária jegyzı: Ficzere István és nincs vele semmi gond, csak annyi, hogy 100 Fttal magasabb áron tudja biztosítani az ételt.
Krucsai József polgármester: Annyi, hogy jövıben is nyilván majd ezek lesznek az árak, és
akkor ı már az új árakkal számolt.
Dr. Sódar Mária jegyzı: Azt azért nem garantálnám, ezért ajánlottam az egy hónapot, hiszen
januárban kell majd ismét számolni.
Krucsai József polgármester: Akkor 1 hónapra kössünk egy szerzıdést. Kérem, aki ezzel
egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
116/2011.(XII.20.) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselıtestülete úgy határoz, hogy 2012. január 31. napjáig a
gyermekétkeztetéshez az ételt Ficzere István (5663
Medgyesbodzás Széchenyi u. 41.) vállalkozótól
vásárolja.
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Határidı: 2011. december 21.
Felelıs: Krucsai József polgármester
Több tárgy és hozzászólás nem lévén Krucsai József 15.07 órakor zárt ülés tartását rendeli el
és a nyílt ülést berekeszti.
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Jkv. Hitelesítı
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