Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38.
Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331
2/2011

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én
14.30 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

Az ülés helye:

Községháza tanácskozó terme

Jelen vannak:
Krucsai József polgármester
Nagy Gézáné alpolgármester
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika
Laduver Attila
Restály László
Szabó György Béla képviselők

Jelen vannak még:
dr. Sódar Mária jegyző
Gál Klára pénzügyi ügyintéző
Sramkó Katalin hivatali dolgozó, jkv. Vezető

Krucsai József polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülésről egy
képviselő Laurovics István igazoltan hiányzik hiányzását jelezte, az ülés határozatképes.
A jegyzőkönyv vezetésére felkérem Sramkó Katalin hivatali dolgozót, hitelesítésével javaslom
Restály László és Szabó György Béla képviselőket megbízni.

Kérem, aki a meghívóban kiküldött napirendi pontok tárgyalásával, valamint a jegyzőkönyv
hitelesítők személyével egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselők, a napirendi pontokkal valamint a jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyhangúan
egyetértettek.
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Krucsai József polgármester: elöljáróban a hangfelvételekkel kapcsolatban elmondom, hogy a
hangfelvétel problémáját a következő testületi ülésre meg fogjuk oldani.
Laduver Attila képviselő: Csatlakozom 50 ezerért már profi kamerát lehet kapni.
Krucsai József polgármester: rátérek az első napirendi pont ismertetésére, átadom a szót az
Ügyrendi Bizottság elnökének.
1. napirendi pont.
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetése.

Laduver Attila Ügyrendi Bizottság elnöke : Az ÜB megtárgyalta és elfogadásra javasolja az
Önkormányzat 2011. évi költségvetését. Köszönöm.
Krucsai József polgármester: A Képviselő-testülettel előzetesen már kétszer tárgyaltunk a
költségvetésről, próbáltuk összeállítani, hogy a bevétel és kiadási oldal ugyanannyi legyen. A többit
úgy próbáltuk összehangolni, hogy ezek tarthatóak legyenek. Akinek van kérdése az tegye fel.
Dr. Sódar Mária jegyző: A most kiosztott előterjesztést ismertetném.
Román kisebbségi önkormányzat működik októbertől. Az államháztartás működési rendjéről szóló
292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 35.§ (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési
rendelettervezetének előkészítése során a helyi önkormányzat által megbízott személy a
rendelettervezet kapcsán egyeztet a helyi kisebbségi önkormányzat elnökével.
A rendelettervezetet ennek érdekében megküldtük Medgyesbodzás Község Román Települési
Kisebbségi Önkormányzat Elnökének, aki észrevételt nem tett a tervezettel kapcsolatosan.
Ez a nyilatkozat az előterjesztéshez van csatolva.
Az elmúlt testületi ülésen nem került sor döntésre 3 olyan tárgyban ami a költségvetést érinti.
Ezek:
A könyvtár március 1-től heti 20 órában tartana nyitva, valamint a könyvtár épületéből a tanári
szobába helyezné át a helyiséget.
A következő határozat tervezet egy szerződésmódosítás . A konyha bérleti díja a jövőben 70.000
ft+Áfa összegre emelkedne.
A harmadik előterjesztés az iskolatársulásnál a közös igazgatás költsége. Jelenleg 70 ezer körüli
összeget fizetünk, ezt szeretnénk csökkenteni. Annyit szeretnénk fizetni ,mint Pusztaottlaka,
amennyiben Medgyesegyháza és Pusztaottlaka képviselő-testülete ehhez hozzájárul.
A következő amiről szeretnék beszélni egy levél, amelyet a mai napon kaptunk meg a Schéner
Mihály Oktatási Intézménytől. A gábortelepi óvoda visszaállításáról és üzemeltetéséről kértünk
véleményt és erre reagált az Igazgató Úr.
Megküldték az adatokat ,ahogyan arról már volt szó csoport szervezést csak tanszünetben lehetne
végrehajtani. Azt a tájékoztatást kaptunk, hogy amennyiben Gábortelepen óvodát szeretnénk
üzemeltetni, két óvónőt és egy dajkát kell alkalmazni. Ez annyit jelent, hogy a jelenlegi két
óvodapedagógus mellé még kettőt kellene felvenni. Ennek a költsége 4,6 millió lenne egy évben.
Ez a költség döntésfüggő az az önkormányzat részéről, hogy felvállalja-e vagy nem.
Döntéstől független plusz kiadás azonban, hogy az iskola tagintézmény bezáráskor nem lett
mindenkinek felmondva, mert akkor két személy még GYES-en volt. Egy GYES-en lévő
pedagógus jelezte, hogy szeretne visszajönni dolgozni. Munkát mi nem tudunk neki biztosítani, és
Medgyesegyháza sem biztos még egyelőre , hogy tudja alkalmazni, így fel kellene menteni, de a
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jogszabály alapján nem lehet megszüntetni a munkaviszonyát, amíg a gyermeke a három éves kort
be nem tölti. Részére a munkabér jár, szabadsággal rendelkezik igen nagy mértékben az augusztusig
kivehetné, utána állásidőben lenne, amire járna a munkabér. Az igazgató úr tájékoztatása alapján ez
230 ezer forint plusz kiadást jelentene azon felül amit a végkielégítésére beterveztünk az idén.
Krucsai József polgármester: Talán annyi könnyítés lesz, hogy a végkielégítést vissza lehet majd
igényelni. Az idei költségvetésünket fogja ez a kiadás befolyásolni. 3,2 millió hitel és kamat
fizetésünk van az idei évre, ami még külön teher. Úgy néz ki, az idén már két hitelünk ki fog futni,
és a szélessávú informatika után kapott bérleti díjból tudjuk ezt a hitelt kezelni. Megpróbálunk még
szigorúbb megszorításokat hozni.
Nagy Gézáné alpolgármester: Látom a kolléganők a 2011. évi költségvetésnél figyelembe vették a
képviselő-testület iránymutatását és javaslatait. Látom kutakodtatok és be van tervezve a ruhapénz
a közalkalmazottaknak, és a civilek részére is be van tervezve minimális keret. Én is elfogadásra
javaslom.
Laduver Attila képviselő: Ügyrendi bizottsági ülésen kértem, hogy az energia csökkentésre
vonatkozó pályázatokat kísérjük figyelemmel, a polgármester tájékoztatott, hogy ez már
folyamatban van. Bármikor ha ilyen pályázatot elő tudunk horgászni és rá tudjuk magunkat
illeszteni, akkor megígérte a polgármester, hogy lép. Egy fűtéskorszerűsítés, stb. amit mondtam,
ugye, hogy ez a következő években fontos kiadási tényező volna a büdzsénkben.
Krucsai József polgármester: Két hónap óta van egy cég, ami megcsinálná a fűtéskorszerűsítésre a
javaslatot. Azoknál az intézményeknél, ahol konvektoros fűtés van, az nagyon gazdaságtalan. A
közvilágításnál is a kistérség próbál valamilyen takarékossági kezdeményezés felé lépni. Pályázati
lehetőségeket néznek az újrahasznosítási energiáknál és a biogáz energia terén. A kistérség közösen
próbál pályázatot benyújtani, úgy néz ki erre belátható időn belül lesz lehetőség.
Restály László képviselő: Ezek a szociális feladatok, juttatások, lakásfenntartási meg ezek a
dolgok kinek a hatáskörébe tartoznak?
Dr. Sódar Mária jegyző: Átruházott hatáskörben a polgármester dönt róla. Ez a képviselő-testület
döntött erről a szociális rendeletében
Restály László képviselő: Persze, hogy vannak olyan ügyek, amiket nem kell megvárni a testületi
ülést, de lehet olyan amit itt kéne tárgyalni.
Krucsai József polgármester: Olyan szigorú szabályok vannak, hogy itt biztos nem kap ellátást
aki nem jogosult.
Szabó György képviselő: Csak az kap, akinek jár.
Restály László képviselő: Nekem a lakosok másképpen mondják.
Krucsai József polgármester: Ez nem szimpátia viszony, itt tények vannak, szabályok, ki
mennyire jogosult.
Dr. Sódar Mária jegyző: Az egyik lakásfenntartási támogatás törvény alapján jár, mérlegelési
jogkör nincs benne a másik formáját a képviselő-testület szabályozta, igazából ott sincs a
polgármesternek mérlegelési jogköre, ha belefér, kap, ha nem akkor nem.
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Nagy Gézáné képviselő: Azt tudnám javasolni, aki úgy érzi jogosult, és még sem kapta meg igen is
adja be a kérelmét, és meg fogja kapni a megállapító, vagy elutasító határozatát. Ha úgy érzi
jogtalanul lett elutasítva, akkor léphet tovább. A kérelmet bárki beadhatja.
Krucsai József polgármester: Minden határozatnak van jogorvoslata.
Szabó György Béla képviselő: Sőt itt szakemberek vannak, akiktől meg lehet kérdezni, hogy
lehetne-e.
Nagy Gézáné alpolgármester: Mind a helyi rendeletünkben, mind a szociális törvényben le
vannak szabályozva a feltételek.
Krucsai József polgármester: Még valami a költségvetéshez?
Itt mondanám el, hogy 2007-től megcsináltattuk az átvilágítást. Mindenki átolvashatta, mert
kiküldtük. Az ott leírtakat nagyon át kell gondolni, és nagyon betartani, a jövőre nézve az útmutatás
alapján fogjuk végezni a munkát. Jómagam is e szerint végzem a munkámat.
Aki egyetért azzal, hogy a Medgyesbodzás Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetését az
előterjesztés szerinti rendeletbe foglaljuk, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet
alkotta.

1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megalkotta 1/2011.(II.16)Rendeletét a
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának 2011. évi
költségvetése tárgyában.
/ A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi/
Krucsai József polgármester: Előterjesztésben a költségvetéshez kapcsolódóan szerepel még
három határozati javaslat, kérem aki egyetért azok elfogadásával, egyenként szavazzuk meg.
Először szavazásra bocsátom a könyvtári nyitva tartással kapcsolatos határozati javaslatot, kérem,
aki egyetért azzal, hogy március 1-től a könyvtár heti 20 órában tartson nyitva, kézfelnyújtással
szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta.
7/2011.(II.15.) határozat
1./Medgyesbodzás Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy
határoz, hogy a községi könyvtárat, 2011. március 1-jétől heti 20
órában kívánja üzemeltetni.
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2./Felkéri a polgármestert az ezzel kapcsolatos munkajogi lépések –
Baráthné Buri Beáta kinevezésének módosítása- megtételére.
3./Költségmegtakarítási okok miatt a könyvtár látogatók számára
nyitva álló helyiségét a jelenlegi épületből az Iskola u. 12 sz alatti volt
általános iskola épületének tanári szobájába helyezi át.
Felelős: Krucsai József polgármester
Határidő: 2011. március 1.
Krucsai József polgármester: Kérem aki egyetért a konyha bérleti díjának megemelésével, az
előterjesztés szerinti mértékben, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta.

8/2011.(II.15.) határozat

Medgyesbodzás Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy
határoz, hogy az ÁTESÓ Bt-vel kötött Széchenyi u. 41. sz alatti
konyha épületére kötött bérleti és üzemeltetési szerződés 4. pontját az
alábbiak szerint kívánja módosítani:
4./ A szerződő felek az alábbi bérleti díjban állapodnak meg. 70.000 Ft
+ Áfa / hó.
A bérleti díj minden év januárjában legalább az infláció arányának
megfelelő mértékben emelkedik.
Felelős: Krucsai József polgármester
Határidő: 2011. március 1.
Krucsai József polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy az
előterjesztés szerinti határozatba foglaljuk az oktatási társulási szerződés módosítást,
kézfelnyújtással szavazzon.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
9/2011.(II.15.) határozat
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Medgyesbodzás Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy
határoz, hogy kezdeményezi a Medgyesegyháza-PusztaottlakaMedgyesbodzás Alapfokú Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
Társulási Megállapodásának módosítását.
A Megállapodás V.2.e) pontja alapján Medgyesegyháza gesztor
önkormányzat részére fizetendő közös igazgatás költségének
Medgyesbodzás Önkormányzatára eső hányadát 30.000 Ft/hó
összegben kívánja meghatározni.
Felelős: Krucsai József polgármester
Határidő: értelem szerint

2. napirendi pont.
Dr. Sódar Mária jegyző: rendelet módosításokról lenne szó. Szolgálati lakásokkal kapcsolatos
rendeletek. Eddig 160 Ft m²/hó volt a lakbér mértéke. Ez viszont nem tartalmazza, hogy az áfát
magában foglalja-e vagy sem. Mivel emelni a képviselő-testület nem akar, így úgy módosítjuk,
hogy Áfá-val együtt ennyi a bérleti díj, mert a jelenlegi formában nem egyértelmű.
Krucsai József polgármester: Aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezet elfogadásával egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta:
2/2011.(II.28.) önkormányzati rendelet
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának képviselő-testülete
megalkotta 2/2011.(II.28.) rendeletét a szolgálati lakások lakbérének
megállapításáról szóló 6/1995(VI.26.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
/ A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi/
Dr. Sódar Mária jegyző: A másik rendelet tervezet a köztemetőkről szóló rendelet módosítása.
Utoljára 2000-ben kerültek emelésre a díjak. Talán ideje lenne megemelni, illetve a környék áraihoz
igazítani. Előzetesen állásfoglalást kértünk az illetékes fogyasztóvédelmi szervtől, aki kifogást nem
emelt.
Még szükséges módosítani azért is mert szabálysértési tényállást tartalmaz, ami un. sommás,vagyis
nem egyértelmű ezt, jobban ki kellett volna fejteni, ezért ennek hatályon kívül helyezése indokolt.
Mivel magasabb szintű jogszabály ezt a tényállást már szabálysértésnek nyilvánította ezért nem a
módosítás, hanem a hatályon kívül helyezés indokolt.
Krucsai József polgármester: Kérem, aki az előterjesztés rendeletbe foglalásával egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta.

3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelet
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megalkotta 3/2011.(II.28.) rendeletét a köztemetőkről és a
köztemetkezés rendjéről szóló 9/2000.(IX.13.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
/ A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi/
Dr. Sódar Mária jegyző: Következő rendelet tervezetünk a térítési díjakról szóló rendelet
módosítása azon belül is az óvodások étkeztetési díját. A térítési díj nem lehet magasabb az étkezés
nyersanyagköltségénél, amely a 2011. évi árajánlat alapján 336 Ft + áfa.
Krucsai József polgármester: Kérem, aki az előterjesztésben foglaltak elfogadásával egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta:
4/2011.(II.28.) önkormányzati rendelet
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megalkotta 4/2011.(II.28.) rendeletét a térítési díjak megállapításáról
szóló 2/1998.(II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról

/ A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi/
Dr. Sódar Mária jegyző: Szintén módosítani szükséges a szociális ellátásokról szóló rendeletünket
a 2011. január 1-én életbe lépett jogszabályi változásnak megfelelően. A bérpótló juttatás
feltételeként elő lehet írni a lakókörnyezet rendezettségének kötelezettségét, ahogyan a képviselőtestület korábban jelezte ezt Ez épülne be a rendeletünkbe. Alapvető elvárásokat építettünk bele,
amelyeket úgy gondoljuk, elengedhetetlen, hogy betartson valaki.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselő: Kell itt szabályozni, hogy ezt hogyan ellenőrzi a jegyző?
Dr. Sódar Mária jegyző: Amikor megállapítjuk akkor az ügyintéző kimegy jegyzői hatáskörben.
Belső szabályozás fogja ezt tartalmazni.
Nagy Gézáné alpolgármester: Jónak tartom ezt a rendelet módosítást. Pláne ha a jogkövető
magatartást figyelemmel kísérjük, és legyen visszatartó ereje. Parlagfű ellen legyen kaszálva, és
kertet tegye rendbe. Ha otthon képes rá, akkor, hogy lehet elvárni, hogy itt is megcsinálja.
Krucsai József polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy az
előterjesztés szerinti rendeletet megalkossuk, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta.

7

5/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának képviselő-testülete
megalkotta 5/2011.(II.16.) rendeletét Az egyes szociális ellátásokról
szóló 5/2009.(III.03) önkormányzati rendeletének módosításáról
/ A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi/
3. napirend
Krucsai József polgármester: Közép Békési Vízjavító Társulás Társulási Megállapodás
módosítása, mindenki megkapta előzetesben.
Technikai részek kerülnek be és ki belőle.
Dr. Sódar Mária jegyző: A Kormányhivatal átvizsgálta a Társulási megállapodást. A tanács túl sok
hatáskört ruházott át az elnökségre, és ezt vissza kell testálni a társulásra. Ezért kell most
módosítani a társulási megállapodást, amelyet az érintett testületeknek határozatban kell
elfogadniuk.
Krucsai József polgármester: Kérem, aki egyetért az előterjesztés szerinti határozati javaslat
elfogadásával, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
10/2011.(II.15.) határozat
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat képviselő-testülete a
KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint
fogadja el:

1. A Társulási Megállapodás I.1., I.3. pontjában foglalt szabályozás oly
módon változik , hogy a Társulás önálló jogi személyiségű, melynek
működésére a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.
2. A Társulási Megállapodás I.11 pont b/2 alpontjának ötödik francia
bekezdésének bevezető szövegéből törlésre kerül „A Társulási Tanács
„ kifejezés.
3. A Társulási Megállapodás VI.1.3. Pontjában szereplő „átruházott
hatáskör” helyett” kijelölt keretek között „ szövegrész kerül be.
4. A Társulási Megállapodás VIII.1.3. Pontja (írásbeli határozathozatal
lehetősége ) hatályon kívül kerül.
5. A Társulási Megállapodás VIII.3.2.10. (Elnökség hatásköre) g.és q.
pontja törlésre kerül.
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Felelős: Krucsai József polgármester
Határidő: közlésre azonnal

4. napirend:
Krucsai József polgármester: Környezetvédelmi alapról szóló rendelet elfogadása a következő
tárgyalásra váró napirendi pontunk.
Dr. Sódar Mária jegyző: A komposztáló pályázat kapcsán a testület döntött arról, hogy
környezetvédelmi alapot hoz létre. Ezt rendelettel kell megtenni. Ez többek között arra fog majd
szolgálni, hogy amennyiben nyerünk, az erre kapott támogatás ide fog befolyni. 50 ezet forintot
határoztunk meg amelyet a költségvetésbe beépítettünk.
Krucsai József polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait, aki egyetért a rendelet tervezet
elfogadásával, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta:
6/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának képviselő-testülete
megalkotta 6/2011.(II.16.) önkormányzati rendeletét a
Környezetvédelmi alap létrehozásáról.
/ A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi/
5. napirend: Bejelentések
Krucsai József polgármester: A Magyar Postát megkerestük, hogy felmerült az igény, hogy
Gábortelepre a postát vissza lehetne-e állítani. Válaszoltak,hogy igényfelmérést végeznek és annak
arányában fognak majd dönteni.
Másik a házi segítségnyújtás. Most ott állunk, hogy a szolgáltató nem csak az önkormányzat felé
tartozik de a dolgozók munkabérének jelentős részével is tartozik. Felmerült a kérdés, hogyan
tovább ezzel a szolgáltatóval. Kétszer lenyilatkozta, hogy ha tudjuk más társulási formában végezni,
vagy az önkormányzat tudja ellátni, akkor visszaadja . Próbál ő már ettől szabadulni.
A kistérségnél, amelyről döntöttünk, úgy néz ki az a társulási forma nem fog tudni összejönni
különböző okból kifolyólag. Holnap délelőtt talán sikerül egy másik szolgáltatóval tárgyalni, aki
tisztességesen fogja ellátni, mert az önkormányzat nem biztos, hogy anyagilag tudja vállalni, illetve
ilyen költségek mellett.
Amennyiben kapunk felhatalmazást, holnap fél tízkor a jegyzővel részt veszünk egy tárgyaláson.
Természetesen a testületet folyamatosan fogjuk tájékoztatni.
Restály László képviselő: Abba egyáltalán nem gondolkodunk, hogy az önkormányzat átvegye?
Krucsai József polgármester: Átnézve a lehetőségeinket nem nagy esélyt látunk erre és még azt
sem tudjuk Baráth Tamás mennyi közüzemi tartozást fog itt hagyni, amivel, nagy valószínűséggel
bíróságig fogunk jutni. Mi csak a II. félévtől tudunk normatívát kapni.
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Restály László képviselő: Ez az adósság úgy is ránk fog maradni. Akivel kötünk egy szerződést, az
azt nem fogja átvállalni?
Krucsai József polgármester: Nem, ez van, aki költséget okozott annak kell fizetnie. Az, hogy
Baráth úr lenyilatkozta, hogy a gábortelepi helyiséget csak úgy kapta, hogy használja.
Restály László képviselő: Nem tudom, hogy milyen támogatást kap, és kijár Elekről, meg
Berényből a munkatársa, ezt tudja finanszírozni, akkor annyira rossz az önkormányzatnak, hogy ezt
nem tudja ellátni?
Krucsai József polgármester: 166 e Ft-ot kap egy emberre, és ő sem jön ki a normatívából. Ő arról
álmodozott, hogy tavaly elindítja a foglalkoztatást, és abból tudja finanszírozni a többi kiadását.
Nem volt az idősek között akkora igény, hogy ezt hatékonyan tudná működtetni. Közben nem tud
bért, rezsit fizetni, konyhára nem tudja fizetni a megvásárolt ételt. Az önkormányzat nem tud egy
magánvállalkozás ügyeibe belenézni. Azt tapasztaljuk, ellátás nem megfelelő, a dolgozók nem
kapnak bért, itt lépni kell. Az önkormányzat átrágta magát, komoly forrást kellene biztosítanunk, ha
önállóan akarnánk működtetni. Olyan jól működő céggel kell felvenni a kapcsolatot aki ezt
színvonalasan tudja adni.
Laduver Attila képviselő: A Baráth gazdálkodása nem ránk tartozik. Viszont ha egy jól működő
cég tudja működtetni, akkor Restály képviselőnek igaza van, miért nem tudjuk mi magunk
működtetni? Egyetértek viszont Nagynéval. Ez a költségvetés nem ad lehetőséget, hogy
kísérletezzünk, nincs megfelelő személy.
Krucsai József polgármester: Van megfelelő személy ezzel nincs gond, viszont nem biztos, ki
tudnánk hozni , amíg kapunk rá normatívát. A szerződést úgy fogjuk megkötni, ha mégis megalakul
a kistérség be fogunk menni.
Nagy Gézáné alpolgármester: Lehet csinálni, hogy egy kimutatást kapna a testület arról, hogy
melyik változat hogyan alakul?
dr. Sódar Mária jegyző: Amikor döntésre kerül a testület, mindkét variációt fel kell vázolni.
Tisztában kell lenni, milyen kötelezettségek terhelik ha felvállalja, illetve, ha átadja.
Krucsai József polgármester: Gyorsan kell lépnünk, mert kötelező feladat, és ha a dolgozók nem
dolgoznak fizetés nélkül, akkor működési engedély nélkül leszünk , nem kapunk normatívát. Nem
először van, hogy a dolgozók nem kapnak pénzt, a lépéseket megtettük, amit lehetett. Az emberek
nem tudják a saját rezsijüket fizetni. Szociálisan érzékenynek kell legyünk a dolgozók felé is, nem
csak az idősek felé. Körbe kell ezt járni több oldalról.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselő:Ha arról kell határoznunk, hogy kezdjük el a
tárgyalásokat, biztos meg fogjuk bízni a polgármestert. Nyilván nem lehet egy külsőst irányítani, de
azért kampányoljunk, hogy a most ellátottak és a dolgozók maradjanak. Az itt meglévő munkaerők
maradjanak meg.
Krucsai József polgármester: Most az a gond gazdaságosan több hónapra előre meg tudjuk-e
finanszírozni, nem a szakember a gond.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselő: Volt térítési díj, ezt vissza is lehet vezetni.
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Krucsai József polgármester: Nem ez a gond, hanem némelyeknek olyanok a lehetőségei, hogy
nem tudják bevállalni.
Dr. Sódar Mária jegyző. Konkrétumok híján többet most nem tudunk beszélni.
Laduver Attila képviselő: Kérem szépen, ha Baráth 166 ezerből nem tud kijönni, a cég meg ki tud
jönni, akkor Baráth valamit elrontott.
Krucsai József polgármester: A normatíva érdekes dolog két egyforma település azonos
normatívával ki tud jönni a másik nem.
Szabó György Béla képviselő: Szeretnék én is részt venni ezen a megbeszélésen.
Krucsai József polgármester: Közmunka program indul március 1-el. Ha valakinek a lakosság
köréből kérdése van, bejön megkérdezi, folyamatos tájékoztatást kap. Az önkormányzatnak az a
feladata, aki jogosult, az megszerezhesse a megfelelő időt a közmunka programban.
Tavaly novemberben védelmi bizottsági ülésen közút főigazgatót megszólítottam Gábortelep Vasút
és Medgyesbodzás Széchenyi utcán rakjanak ki sebességkorlátozó táblát a 3,5 tonnánál nagyobb
járműnek. Ebbe kértem a segítséget. Hát eléggé elodázta a dolgot, aztán írásba fordultunk hozzá
ezzel vagy javítsák ki az utat, vagy tegyék ki a táblát. Olyan választ adott, hogy Medgyesbodzáson
felújításra került az útszakasz, Gábortelepen az idénre van betervezve, nem tartja indokoltnak.
Nálam ez eléggé kiverte a biztosítékot, mert szakaszok maradtak ki. Hideg aszfaltot beraknak, az
kimorzsolódik. Itt olyan kaotikus állapot alakult ki, hogy valahogy fel kell hívni a figyelmet. Azt
javaslom Virágh úrnak javaslom mindennap erre járjon, de kerékpárral.
(Szabó György Béla képviselő 15.31-kor távozott az ülésről.)
Új munkavédelmisünk lesz, 15 e /Ft havi összegért. Ez olyan ár, amivel aki eddig csinálta nem tud
versenyezni.
Kft papírjai megérkeztek az önkormányzathoz, javaslom, hogy egy napot rá kellene szánni,
képviselőket, akiket ez érdekel együtt átnéznénk ügyvezető,a pénzügy, a testületi tagok, és a
három felügyelő bizottsági tag lenne jelen.
Majsai Gábor közös megegyezéssel itt hagyta az önkormányzatot. Olyan problémák jelentkeztek
nála, amit nem tudott munka mellett vállalni.
Az álláshelye üres, véleményem ezt az álláshelyet egyelőre ne töltsük be, ez maradjon szabadon.
Dr. Gógucz Erzsébet Mónika kérte, bérleti szerződését módosítsuk, ennek akadálya nincs.
Dr. Sódar Mária jegyző: nyílt ülésen tárgyalható-e. Felteszem kérdést Dr. Gogucz Erzsébet
Mónika felé, hogy a kérelme és a személyét érintő ügyek tárgyalhatóak-e nyílt ülésen.

Dr. Gogucz Erzsébet Mónika: Igen, nincs ebben semmi titok.
Dr. Sódar Mária jegyző: Dr. Gogucz Erzsébet Mónika kérelmének megfelelően két határozati
javaslatot készítettem.
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Krucsai József polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy Dr.
Gogucz Erzsébet Mónika lakásbérleti szerződését felmondjuk, és megváltozott családi viszonyainak
megfelelően új szerződést kössünk vele, kézfelnyújtással szavazzon először a lakásbérleti szerződés
felmondása tárgyában, majd az új szerződés megkötése tárgyában külön-külön.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika kijelenti, hogy nem kíván e tárgyban szavazni.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:

11/2011.(II.15.) határozat
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat képviselő-testülete a
2004december 1-jén Dr. Gogucz Erzsébet Mónikával, Gogucz
Zoltán Csabával , Gogucz Norbert Tamásal, Gogucz Tiborral a
Medgyesbodzás Széchenyi u. 38. sz alatti szolgálati lakásra
kötött lakásbérleti szerződést 2011. május 31. napjával
felmondja.
Felelős: Krucsai József polgármester
Határidő: értelem szerint
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
12/2011.(II.15. Határozat)

Medgyesbodzás Községi Önkormányzat képviselő-testülete a
Medgyesbodzás Széchenyi u. 38 sz. alatti szolgálati lakást
2011. június 1-jei kezdőnappal bérbe adja Dr. Gogucz Erzsébet
Mónikának azzal, hogy a 2011. május 31-én megszűnő
lakásbérleti szerződéskapcsán esetlegesen nem rendezett
fizetési kötelezettségek az 2011. június 1-jén létrejött
jogviszonyban is terhelik.

Felelős: Krucsai József polgármester
Határidő: értelem szerint
Krucsai József polgármester: A komposztáló ládákra megjött a hiánypótlásra a felkérés.
Folyamatban van ennek elkészítése. Reméljük, tudunk határidőre pótolni.
Restály László képviselő: iparűzési adóval kapcsolatba, hogy lehet megtudni, ki az az első 15-20
vállalkozó aki a legtöbb iparűzési adót fizet az önkormányzatnak?
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Dr. Sódar Mária jegyző: Ez valószínű adótitoknak minősül.
Restály László képviselő: Vannak olyan hivatalok, akik megvendégelik a legjobban fizető
adósokat. Ha nem is tudjuk őket vendégül látni, egyszer meghívni hátha vannak jó ötleteik. Nálunk
miért titok, máshol nem titok, ez érdekes.
Dr. Sódar Mária jegyző: Elég baj, ha ez máshol nem titok.
Krucsai József polgármester: Nem azokat hívják meg, akik a legtöbb iparűzési adót fizetik. Én,
mint polgármester nem is vagyok jogosult arra, hogy bárkinek az adójába belenézzek, ez a jegyzőre
tartozik. Az, hogy a vállalkozók hogy vannak meghívva. A településen az összes vállalkozót
meglehet hívni, de diszkriminálni nem lehet. Mi is meg fogjuk hívni a vállalkozókat, őstermelőket,
mert nélkülük nem tudunk dolgokban lépni. Ezt meg fogjuk csinálni záros határidőn belül, de azt,
hogy ezt adófizetés arányában döntsük el, ez nem járható. Mint vállalkozót, mindenkit meg fogunk
keresni, kíváncsiak vagyunk a véleményükre.
Nagy Gézáné alpolgármester: Hír eljutott gondolom mindenkihez, hogy egyéni kezdeményezésre
a templom felújításra gyűjtést szerveztek. Kérlek benneteket, hogy a hírt a faluba vigyétek el. Ha
másra nem is telne, legalább a hulló vakolatot tudnánk javítani. A püspök azt mondta, ha látja a
helyi kezdeményezést, ő is 1,5 milliót hozzá fog tenni.
Krucsai József polgármester: figyelve van minden oldalról a benyújtandó pályázatok lehetősége.
Csatlakozom én is, hogy akinek módja lehetősége van, támogassa ezt a jó kezdeményezést.
Restály László képviselő: Még annyit, ezekkel az Ó-maros menti fiatalokkal mire mentünk, a
megállapodás él?
Krucsai József polgármester: Igen a megállapodás elkészült, közösségi teret fognak kialakítani,
rendezvényre. A polgárőrökkel egyeztettünk.
Több tárgy és hozzászólás nem lévén Krucsai József polgármester az ülést 15.44 órakor
berekesztette.
Kmf.
Krucsai József
Polgármester

Dr. Sódar Mária
jegyző

Restály László
Jkv. Hitelesítő

Szabó György Béla
jkv. hitelesítő
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