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JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február
21-én 10.00 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
Sramkó Katalin hivatali dolgozó, jkv. Vezető

Krucsai József polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülésről
Laurovics István képviselő hiányzik, távolmaradását jelezte, szintén hiányzik Laduver Attila,
aki nem jelezte távolmaradását. Az ülés határozatképes.
A jegyzőkönyv vezetésére felkérem Sramkó Katalin hivatali dolgozót, hitelesítésével
javaslom Szabó György és Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselőket megbízni.

Kérem, aki napirendi pontok tárgyalásával, valamint a jegyzőkönyv hitelesítők személyével
egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. A napirendi pontok:
1./ HDB 020 forgalmi rendszámú gépjármű értékesítése
2./ Bodzási Út Kft dokumentumainak átvizsgálásáról tájékoztató
3./ Bejelentések
A képviselők, a napirendi pontokkal, valamint a jegyzőkönyv vezető és hitelesítő
személyével egyhangúan egyetértettek.

1. napirendi pont
Krucsai József polgármester: Autóbuszra volna vevő 875 ezer bruttó áron. Az irányár 1,3
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volt, de annyiért nem fog elkelni tudtuk, betervezve is csak 600 volt a költségvetésbe. A mai
napon el is fogják vinni. Ma előlegezik, 15-én utalnak. A Kaszaperi Önkormányzat Kft-je
venné meg.
Tekintettel arra, hogy hoztunk már egy határozatot, mely szerint meghirdetjük a buszt most
ismét határoznunk kell, hogy bruttó 875.000 Forintért értékesítjük.
Kérem, aki ezzel egyetért kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
14/2011.(II. 21) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy határoz , hogy a HDB 020 forgalmi rendszámú autóbuszát
bruttó 875.000 forintért a KASZAPER KULTURÁLIS SPORT
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. részére
értékesíti.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés
megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Krucsai József polgármester

2. napirendi pont.
Krucsai József polgármester: Megérkezett a megszüntetett Bodzásiút Kft. könyvelési
anyaga. A képviselők közül akit érdekel, és holnap 13.00 órára be tud jönni szívesen látjuk.
Meg fogom hívni a volt felügyelő bizottsági tagokat, valamint a volt ügyvezetőt, hogy a
számunkra nem egyértelmű kérdésekre választ kapjunk, a befejezetlen beruházást végre
áttekinthetővé kell tenni.
10.05-kor megérkezett Laduver Attila képviselő megérkezett és bekapcsolódott a munkába.
3. napirendi pont.
Krucsai József polgármester: Könyvtárat csak ne az iskolába tegyük, hanem a kultúrházba a
kisterembe. A nyílászárók tökéletesek, külön bejárat van. Ha úgy döntünk, a mai napon
szólok, hogy legyen kábeltévé és internet.
Nagy Gézáné alpolgármester: Zavaró volt máskor , amikor rendezvény volt, hogy az a terem
be volt zárva. Nem biztos, hogy jó ötlet, szükség lehet arra a teremre.
Krucsai József polgármester: Arról szól, hogy vacsorát ott mértek szét, van ott három vagy
négy másik olyan kisterem. Azért nem fogunk egy olyan szolgáltatást máshová átvinni, hogy
ott egy évbe egyszer van rendezvény.
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Nagy Gézáné alpolgármester: Zavaró volt máskor is, hogy be volt zárva a terem és volt ott
több rendezvény is egy évben.
Krucsai József polgármester: A házi segítségnyújtóknak is kell terem. Oda a falugazdásznak
is lenne helye, meg 3-4 számítógépnek. Ott a többi helyiségben is meg lehet tartania tálalást.
Ha nem spórolunk, akkor jövőre a költségvetésnél nézhetjük az eget.
Nagy Gézáné alpolgármester: Az iskola felsős része lehetne a könyvtár, az alsó meg maradt
volna a házi segítségnyújtóknak.
Krucsai József polgármester: Az iskolából csak a kis iroda kell a házi segítségnyújtóknak.
Egy évbe egyszer-kétszer van ott a művházban rendezvény, ha minden lobbinak engedünk,
akkor gondoljuk el hová jutunk.
Nagy Gézáné alpolgármester: De nincs itt lobbi.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika: Mivel gazdaságosabb, mint a felsőbe tenni?
Krucsai József polgármester: Jó akkor, csak azért mondom, hogy hozhat a képviselőtestület olyan döntést is, hogy heti két alkalommal legyen mozgókönyvtár, a fénymásolás meg
legyen megoldva közmunkással és kész.
Nagy Gézáné alpolgármester: A mozgókönyvtárnak is fizetni kell.
Krucsai József polgármester: Azt nem kell fizetni, kijönnek a busszal, pár órára megáll és
kész.
Laduver Attila képviselő: Idősebbek még emlékeznek, hogy régen a kultúrházba volt a
könyvtár. Nem tudom melyik volna a célszerű. Arról volna szó, hogy a házisegítségnyújtóknak is adunk egy helyiséget?
Krucsai József polgármester: Március 1-től ha jön egy új szolgáltató, Baráth Tamás február
28-tól befejezi áldásos tevékenységét a településen. Ennek az új cégnek egy irodahelyiség kell
a papírmunkát elvégezni.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselő: Nem lehetnének egy épületben, az gondot okoz, ha
egy teremben vannak a szolgáltatók, a másikban meg a könyvtár.
Laduver Attila képviselő: Támogatnám , hogy ha bármilyen ingatlanunk van és azt
használjuk, akkor már két ingatlanunk van látogatva állandóan, ha a szolgáltató az iskolába, a
könyvtár pedig a kultúrba kerül.
Nagy Gézáné alpolgármester: Az a terem annak nagy, most is azt mondom. A
számítógépeknek, meg a másolónak az nagy.
Jó, de akkor legyenek zárhatóak az ajtók, ne az legyen, hogy bemegy bárki.
Restály László képviselő: Akkor nem költözne át teljesen a könyvtár?

3

Dr.Gogucz Erzsébet Mónika képviselő: Arról eddig sem volt szó, csak a lényegesek.
Krucsai József polgármester: A falugazdász elérhetősége, a fénymásolás, és az internet a
lényeg. A könyvtár kölcsönzés nagyon minimális, az, hogy hogyan van lepapírozva az már
más kérdés.
Laduver Attila képviselő: Azt sem tartanám rossz megoldásnak, hogy csak a fűtési szezonba
lenne így.
Krucsai József polgármester. Rendben akkor úgy foglaljuk határozatba, hogy a könyvtár
fűtési időbe átköltözik a kultúrház kistermébe, ahol ellátja az internet szolgáltatást,
falugazdászt, fénymásolást, nyári időszakban viszont ugyanígy üzemel, mint eddig.
15/2011.(II. 21) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 7/2011.(II.15.) sz határozatának 3. pontját
módosítja, úgy hogy a könyvtár látogatók számára
nyitva álló helyiségét a jelenlegi épületből nem az Iskola
u. 12 sz alatti volt általános iskola épületének tanári
szobájába helyezi át, hanem a Kultúrház (
Medgyesbodzás Széchenyi u. 36.)kistermébe . Fűtési
szezonon kívül az eredeti könyvtár épületben látja el a
szolgáltatást.
Határidő: azonnal
Felelős: Krucsai József polgármester
Krucsai József polgármester: Kértük Koszna Gergőt, normális hangfelvételes felszerelésre
keressen ajánlatot, mivel a lakosság jelezte, hogy élvezhetetlen a testületi ülésekről készült
közvetítés. Ez 50 ezer forintba kerülne , kép hang minősége megfelelő. Ezt több mindenre
lehet használni.
Szabó György Béla képviselő: Ez egy irányadó ár.
Krucsai József polgármester: Ez most akció az Euronicsnél, ez nem gagyicég. Ha úgy dönt
a testület, hogy vásároljunk egy ilyet, akkor intézkedni fogok.
16/2011.(II. 21) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megbízza a polgármestert, hogy a bemutatott
árajánlat alapján 50.000 Ft. értékben , a 2011. évi
költségvetésében Önkormányzatok és többcélú
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége kiadási
előirányzatán belül a kisértékű tárgyi eszköz szellemi
termék (54712) terhére megvásárolja a megfelelő
hangfelvétel biztosítására is alkalmas technikai
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berendezést-kamerát-.
Határidő: azonnal
Felelős Krucsai József polgármester
Krucsai József polgármester: Ma voltam a Mojdisz házzal kapcsolatba, a jövő héten annak
is el lehetne kezdeni az értékesítését.
Nagy Gézáné alpolgármester: Miért nem maradnak ott a házisegítség nyújtók? Nem
ismerjük őket, ha esetleg ők is olyanok, akkor nem marad már ott sem gázunk.
Krucsai József polgármester: Ezeknek nincs tartozásuk.

Több tárgy és hozzászólás nem lévén Krucsai József az ülést 10.30. órakor berekesztette.
Kmf.

Krucsai József
Polgármester

Dr. Sódar Mária
jegyző

Szabó György Béla
Jkv. Hitelesítő

Dr. Gogucz Erzsébet Mónika
jkv. hitelesítő
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