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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának a 2011.
február 15-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye:

Községháza tanácskozó terme

Jelen vannak:

Laduver Attila ÜB elnöke
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika
Restály László
Román Aranka ÜB tagok

Jelen vannak még: Krucsai József polgármester
Dr. Sódar Mária jegyző
Gál Klára pü.ügyintéző
Sramkó Katalin hivatali dolgozó, jkv. vezető

Laduver Attila Üb. Elnök Köszöntöm a megjelenteket, téma a 2011 év költségvetés. Kértem,
hangsúlyozzuk ki a közmunkaprogramot. Ezt mondani kell, hogy nem helyi döntés.
Krucsai József polgármester: Ma fogalmaztuk meg a levelet, mi változott, hogyan alakul a
közmunka program, ki mikor lesz behívva, mikor lesz orvosi vizsgálat.
Nagyon szomorú, hogy vagy 15-20 ember el sem jött arra tájékoztatóra a mit a munkaügyi
központ tartott, ugyanennyi pedig kint beszélgetett és várta, hogy majd mit mondanak.
Kombinálnak, ők akarják megalkotni a közfoglalkozást, ez nem saját szájízünk szerint
működik. Le van írva, minden dolgozónak, aki egészségügyileg alkalmas rá és máshol nem
tudja megszerezni a 30 napot az önkormányzat biztosítja részére.
Laduver Attila ÜB elnök: Minden fórumot ki kell használni. Hát jó a 30 napot meg tudja
szerezni egy vállalkozónál is.
Krucsai József polgármester: Nem biztos, mert ott állandó emberek vannak. Ma kaptunk a
vízgazdálkodási társulat felkérését, hogy 5 főt 8 órában tudnak foglalkozni. El is ment az öt fő
anyaga.
Laduver Attila ÜB. elnök: Annyi mondanivalóm van még, 30-40 %-közé esik a
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büdzsénknek az energia része, durván. Ez egy óriási szám, amikor 146 millió az alapszámunk,
akkor ötven millió feletti a gáz villany víz, vagy valamit elszámoltam.
Gál Klára pénzügyi ügyintéző: Az összes dologi kiadásunk csak 29 millió.
Laduver Attila ÜB. elnök:Akkor valamit elszámoltam.
Krucsai József polgármester. A kistérségnél komoly elszántság van, hogy a közvilágításnál
egy órával rövidítsük a világítást.
Azt megcsinálni, hogy minden negyedik égjen nem lehet.
Restály László ÜB. tag Hát itt az időt lehetne szabályozni.
Laduver Attila ÜB. elnök: Nem automata kapcsolók vannak?
Krucsai József polgármester: Azon bármikor lehet állítani.
Laduver Attila ÜB elnök: A Széchenyi tervben lesznek támogatva az energiák valószínű. Azt
kérném, hogy ha lehet, akkor ezt minél hamarabb feltárni. Melyik egységünk a legnagyobb
fogyasztó?
Krucsai József polgármester: Most jelenleg a hivatal, és a könyvtár.
Dr.Gogucz Erzsébet Mónika ÜB. tag: Meg az óvoda, de az legalább korszerű. A rendelő, a
hivatal minden konvektoros, azok a gazdaságtalanok.
Gál Klára pénzügyi ügyintéző: A nyugdíjas klub, könyvtár is.
Krucsai József polgármester: Ezen vagyunk a fűtést valamilyen szinten korszerűsíteni, a
kistérségnél is hangsúlyt kapnak a biogáz, megújuló energia. Fel van mérve, hol mennyi
hígtrágya, szalmatrágya van. Több mint két hónapja ez már folyamatban van.
Laduver Attila ÜB. elnök: Látszódik már mi lesz erre adva pályázatban?
Krucsai József polgármester: 85-90 százalékos támogatás várható. Az a kérdés a beruházás
mennyi idő alatt térül meg.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika ÜB. tag: Nem mindegy, hogy mennyinek a 15 %-át kell
letenni egy utófinanszírozásnál.
Laduver Attila ÜB. elnök: Mindegy ezt a témát rágni kell, szerintem döntően befolyásolni
fogja a következő éveket az energia fogyasztás.
Továbbra is az a megállapításom vannak tartalékok ebben a tervezetben, van mihez nyúlni, de
ez maradjon is benne. Egy a lényeg jól összeraktátok, se plusz, se mínusz.
Összességében én elfogadásra javaslom.
Krucsai József polgármester: Utólag még beterveztük a közalkalmazottaknak is azt a kis
ruhapénzt.
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Laduver Attila ÜB. elnök: A garázs kimaradt, azzal mi lesz?
Krucsai József polgármester: Az egy csoda dolog. 6 milliót rátenni nem tudunk, mert akkor
elviszi a költségvetésünket.
Laduver Attila ÜB. elnök: Az, hogy kötelező a pályázatban?
Krucsai József polgármester: Dehogy kötelező, az, hogy fűtés most már legyen az lett volna
a kötelező.
Én is úgy látom, hogy nagyon szépen dolgoztak a pénzügyesek, de itt olyan dolgok jönnek,
hogy kell is a tartalék.

Laduver Attila ÜB. elnök: Aki a költségvetési rendeletet elfogadásra javasolja
kézfelnyújtással szavazzon.
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
1/2011.(II.15.) ÜB határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselőtestületének Ügyrendi Bizottsága a 2011. évi
költségvetésről szóló rendeletet megtárgyalta, és azt a
képviselő-testület felé elfogadásra javasolja.
Határidő: azonnal
Felelős: előterjesztésre Laduver Attila ÜB. elnök

Több tárgy és hozzászólás nem lévén Laduver Attila ÜB. Elnök az ülést berekesztette.

Kmf.

Laduver Attila
ÜB. Elnök

dr. Sódar Mária
jegyző

3

