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JEGYZİKÖNYV

Készült:

Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január
31-én 14.30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl

Az ülés helye:

Községháza tanácskozó terme

Jelen vannak:

Krucsai József polgármester
Nagy Gézáné alpolgármester
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika
Laduver Attila
Laurovics István
Restály László
Szabó György Béla képviselık

Jelen vannak még:

dr. Sódar Mária jegyzı
Gál Klára pénzügyi ügyintézı
Szász Imréné gazdálkodási ügyintézı
Sramkó Katalin hivatali dolgozó, jkv. Vezetı

Krucsai József polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülésen
minden képviselı jelen van, az ülés határozatképes.
A jegyzıkönyv vezetésére felkérem Sramkó Katalin hivatali dolgozót, hitelesítésével
javaslom Szabó György és Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselıket megbízni.

Kérem, aki a meghívóban kiküldött napirendi pontok tárgyalásával, valamint a jegyzıkönyv
hitelesítık személyével egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
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A képviselık, a napirendi pontokat, valamint a jegyzıkönyv vezetı és hitelesítı személyével
egyhangúan egyetértettek.

1. napirendi pont.
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetése.

Krucsai József polgármester: Az Ügyrendi Bizottság elızetesen tárgyalt róla, felkérem
Laduver Attila Ügyrendi Bizottsági elnököt, hogy ismertesse álláspontjukat.
Laduver Attila ÜB elnök: Az ÜB megtárgyalta a kiküldött anyagot. Megállapítottuk, hogy a
normatív támogatást 6 millióval kevesebben állapították meg. A közmunka program teljes
átalakulása van folyamatban. A polgármesternek javasoltam, hogy minden fórumot ragadjon
meg, hogy tisztázzuk a lakosság elıtt hogy errıl nem a helyi vezetés tehet, ez egy bevezetésre
kerülı program.
A költségvetésben megállapítást nyert, hogy sem hiányt, sem pluszt nem terveztünk. Talán
még egy kis megtakarítás is felmerülhet. Pl. a könyvtár gázszámla. Erre milyen megoldást
tudunk találni, a késıbbiekben majd erre még kitérünk. Irtózatos gázszámla alakult ki a
könyvtári szolgáltatásnál.
Ami a költségvetésünkre visszatérve, nagyon nehéz feladatnak ígérkezik ez a 6 millió forintos
szőkítés, vagy lenyírás, itt egy nagyon mértéktartó és megfontolt gazdálkodást kell
folytassunk a 2011. évben, amit itt a lányok megfogalmaztak nekünk.
Ennyit szerettem volna gondolatként elıadni.
Krucsai József polgármester: Szigorú költségvetést, gazdálkodást fogunk folytatni, hogy
tartható legyen a költségvetés. Visszatérve a közmunka programra. Meghívtuk a munkaügyi
központ vezetıjét, hogy elsıként tájékoztassuk az érintetteket a változásokról, hogy a jövı
évben is megkapják a bérpótló támogatást. A mi feladatunk annyi lesz, hogy a közmunka
tervet a jövı testületire már be fogjuk terjeszteni. Úgy szeretnénk, hogy mindenki számára
biztosított legyen a lehetıség, hogy jövıre indulhasson a támogatásért. A négy órás támogatás
eléggé nehéznek ígérkezik, de az a lehetıség is meg lesz adva, hogy munkaidı keret lesz.
Kiadott munkát kiadott idı alatt elvégeznek, ezt a rendszert így is lehet mőködtetni.
Remélem a közmunkások közremőködésével meg is tudjuk valósítani.
Laduver Attila képviselı: Nem ártana világossá tenni, hogy a közmunkások egyenként
lebontva, jóval kevesebb bért fognak kapni. Nem úgy lesz, mint tavaly, hogy behívunk 40
embert 6 órába. Az emberek ne számítsanak, hogy hasonló bevételt tudnak szerezni a
közmunkából mint eddig. Erre gondoltam, hogy ez nem a vezetés hibája. Ez a büdzsé további
nyirbálása.
Szabó György képviselı: Azt is nézd, hogy két hónapi közmunka után 10 hónapig ingyen
fognak pénzhez jutni. Azt is tudatosítani kell.
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Krucsai József polgármester: Azért mondtam, hogy idıkeret lesz, lehet arra is lehetıség,
hogy a két hónapot egy hónap alatt le tudja dolgozni. Az, hogy milyen ütembe és hány embert
fogunk behívni, ez majd le lesz írva. 6 órában kettı embert tudunk 8 órában kettı embert
tudunk 10 hónapra foglalkoztatni, többre nincs keret. Ha marad keret, utólagosan lehet még
tudunk behívni embereket.
A költségvetéshez ha valakinek javaslata van, kérem tegye meg.
Nagy Gézáné képviselı: A munkaügyre visszamenıleg azt a tájékoztatást kaptunk, hogy az
elızı évekhez képest 1/3-ra csökkent a támogatás. A 2011. évi költségvetési tervezethez
annyit szeretnék mondani, látjuk évrıl-évrıl nı az ellátandó feladat a támogatás pedig
csökken. Ez nem egyedi probléma. Azt is megfigyelhetjük, hogy a bevételi és kiadási oldalak
az egyes szakfeladatnál nagy különbséget mutatnak. Szigorú gazdálkodást kell folytatnunk, ez
megfigyelhetı.
Sajnálattal veszem, hogy fejlesztésre nem igen marad pénzünk. Napi szinten nyomon kell
követnünk a gazdálkodást, örömmel látom a polgármester ezt jól kezeli. Ezt kérném továbbra
is és elfogadásra javasolnám a 2011. évi költségvetést.
Restály László képviselı: A közmunkásokhoz annyit, hogy a békesség és jóindulat vezérel
ezt megígértük. Egyenlı módon bánjunk a közmunkásokkal, hogy ık is becsüljék tiszteljék
egymást ebbe a munkába, mert hát természetesen mindenkit oda kell beosztani, ahol a
legtöbbet tudja nyújtani. A másik, hogy van egy olyan rendelet, hogy aki a környezetét nem
tartja rendbe azoktól meg lehet vonni a támogatást. Ez ilyen rendelet, ez nem a mi
rendeletünk, ezzel nem akarunk élni, de ilyen van.
Dr. Sódar Mária jegyzı. A szociális törvény alapján a helyi önkormányzat rendeletében
elıírhatja, hogy a kérelmezı a saját környezetét tartsa rendbe. Következı testületire fogom
elkészíteni, mert elızetes állásfoglalás után erre itt igény van.
Krucsai József polgármester: Ezt mi is meg fogjuk csinálni, a járdáinkat rendbe fogjuk
tenni. Nem kell ide mindenhova új járda, alá kell homokolni.
Restály László képviselı: Kicsit soknak találom a villany és gázfogyasztásunkat, akár a
közvilágításnál, nem tudom hol lehetne ebbe spórolni.
Krucsai József polgármester: Démásszal már felvettük a kapcsolatot, egy más üggyel
kapcsolatban. Ebbe is megpróbálunk lépni. Ha a világítási órák csökkennek, akkor tudunk
módosítani. A bizottsági ülésen már jeleztem, hogy felmérik az önkormányzat főtés
korszerősítési lehetıségét. Ha olyan pályázat lesz, ami az önkormányzatra elınyös lesz a
gázenergia fogyasztásra, és nem kell önerı, vagy hamar megtérül, akkor gondolom a
képviselı-testület elkötelezett lesz, hogy ezt megvalósítsuk. Még nem jeleztek vissza.
Felmértek mindent, mivel főtünk, hány négyzetmétert, de még nem jeleztek vissza.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: Elég nagy kiadások szerepelnek a szociális
oldalon. Senkivel nem kitolni, de azokat is kicsit szigorúbban venni, nem csak a
közmunkásokat. Egyébként is szó volt, hogy ezeket természetben lehetne kifizetni.
Krucsai József polgármester: Hogy valóban azok kapják meg, a gyermekek, akik
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rászorulnak. A gyerek érdeke ne sérüljön, de oda jusson, ahova kell.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika: A köztisztviselık kötelezı cafetéria elıírása. Ez törvényileg
elıírt? Van itt valami tól – ig határ?
Gál Klára pénzügyi ügyintézı: A köztisztviselıi törvény írja elı, a mindenkori
illetményalap minimum 5 max 25-szöröse. Anyagi helyzete szerint az önkormányzat
beállította az ötszörösét. Ez egy évre lehet étkezés, internet hozzájárulás, stb választás szerint

Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: A közalkalmazottaknak semmi? Nem sok
közalkalmazott van, de még munkaruha sem, Nem kapnak semmit?
Gál Klára pénzügyi ügyintézı: Most a tervezetben nem szerepel valóban semmiféle béren
kívüli juttatás.
Krucsai József polgármester: Tavaly kifizetésre került a munkaruha. Úgy állt, a büdzsé,
hogy ezt meg tudtuk oldani. Erre ígéretet teszek, hogy ha úgy áll a költségvetés, akkor a
közalkalmazottak is meg fogják kapni minimum annyiban mint a tavalyi évben , erre vissza
fogunk térni.
Restály László képviselı: A cafetéria után úgy tudom adó vonzata van az önkormányzatnak.
Az óvodába nem lett akkor munkaruha tervezve?
Szerintem Gyusziról meg Czenérıl lenne szó, aki pont olyan munkakört lát el, akinek a
legjobban kéne a munkaruha. Mit kaptak tavaly?
Krucsai József polgármester: 20 ezer forint volt. Összesen 180 ezret fizettünk ki.
Restály László képviselı: én csak erre a két emberre gondolok.
Krucsai József polgármester: Akkor ez megkülönböztetés lenne, vannak itt még az óvodán
kívül más közalkalmazottak is.
Krucsai József polgármester: aki egyetért azzal, hogy a költségvetést a felmerült
változtatásokkal módosításra visszaadjuk, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
1/2011.(I.31.)határozat
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Önkormányzat
2011. évi költségvetési tervezetét átdolgozásra visszaadja.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Krucsai József polgármester, dr. Sódar Mária jegyzı
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2. napirendi pont.

Dr. Sódar Mária jegyzı: Arról van szó, hogy Medgyes módosította az Alapító okiratot, ezt
abból adódott, hogy jogszabályok változtak. Továbbá felvettek alaptevékenység közé SNI-s
gyerekek óvodai és iskolai oktatásával kapcsolatos szakfeladatokat.
Ahhoz, hogy a módosítás érvényes legyen szükséges, hogy a társult képviselı-testületek
határozatban az elıterjesztést elfogadják.
Krucsai József polgármester: Kérem, aki egyetért, hogy az elıterjesztés határozatba
foglalását elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

2/2011.(I.31) sz. Határozat
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Schéner Mihály Nevelési és
Oktatási Központ Alapító okiratát az alábbiak szerint felülvizsgálja és módosítja.
6.pontjánál törlésre kerül:
•

217/1998 (XII.30) Korm. r. 6.§

13. pontjánál törlésre kerül:
•
•
•

Kt.18.§
217/1998 (XII.30) Korm. r. 15.§ (3) b.
217/1998 Ámr. 6.§

15.1.pontja kiegészül:
alaptevékenységek:
851012 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése szakfeladathoz tartozó
szövegrész kiegészítésre kerül az alábbi szövegrésszel:
•
•

A megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı
tartós és súlyos rendellenességgel küzd
A megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem
vezethetı tartós és súlyos rendellenességgel küzd
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852012 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő iskolai nevelése, oktatása 1-4.
évfolyamon szakfeladathoz tartozó szövegrész kiegészítésre kerül az alábbi szövegrésszel:
•
•

A megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı
tartós és súlyos rendellenességgel küzd
A megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem
vezethetı tartós és súlyos rendellenességgel küzd

851022 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő iskolai nevelése, oktatása 5-8.
évfolyamon szakfeladathoz tartozó szövegrész kiegészítésre kerül az alábbi szövegrésszel:
•
•

A megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı
tartós és súlyos rendellenességgel küzd
A megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem
vezethetı tartós és súlyos rendellenességgel küzd

2011. január 1-tıl az alábbi szakfeladatok felvételre kerülnek:
•
•

562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés

Határidı: azonnal
Felelıs: dr. Sódar Mária jegyzı

3. napirendi pont
Krucsai József polgármester: Gyepmester szolgáltatási szerzıdés módosítása indokolt,
mivel nagyon kedvezıtlen szerzıdésünk volt, hatalmas költséggel. Felkerestem a szolgáltatót,
hogy találjunk kompromisszumot, mert ezt nem tudjuk kigazdálkodni.
30 ezer Ft+ Áfa lenne a szerzıdésünk, ebben korlát nélkül lenne a kutyák elszállítása. Havi
rendszerességgel befogja.
Nagy Gézáné képviselı: Mi volt a havi tendencia?
Dr. Sódar Mária jegyzı: Volt olyan , hogy 60 ezer, de utána már nem mertük kihívni mert
nem volt rá pénzünk.
Krucsai József polgármester: Falkába verıdve azok nagy veszélyt jelentenek. Nem
mondom, hogy 100 %-ban megoldódik a gond, de ha csak kis arányban is tudjuk a
veszélyhelyzetet csökkenteni, akkor a lakosságnak ez jobb lesz.
Kemény csata volt, hogy sikerült ledolgozni, de ez így lényegesen kevesebb, mint volt.
Krucsai József polgármester: Kérem, aki egyetért, azzal, hogy elıterjesztés szerinti
megbízzuk a gyepmestert, kézfelnyújtással szavazzon.
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A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
3/2011.(I.31) sz. Határozat

Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a gyepmesteri
szolgáltatás 2011. február 1-jétıl 30 000 Ft + ÁFA- átalánydíj- összegért veszi igénybe
Gáspár Tamás vállalkozótól( székh:5830 Battonya, Ady Endre u. 133/2).
Az átalánydíj évente kizárólag az infláció mértékében emelhetı.
Megbízza Krucsai József polgármestert a vállalkozási szerzıdés módosításának aláírására.
Felelıs: Krucsai József polgármester
Határidı: azonnal

4. sz. napirendi pont

Dr. Sódar Mária jegyzı: Az önkormányzat tagja a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG”
Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulásnak. Ha további önkormányzatok akarnak
csatlakozni a társuláshoz, ehhez minden tagnak hozzá kell járulnia.

Krucsai József polgármester: Kérem, aki egyetért, hogy az elıterjesztés határozatba
foglalását elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

4/2011.(I.31) sz. Határozat
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul a Békés Megyei
Önkormányzatnak a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminıség-javító Önkormányzati
Társuláshoz való csatlakozásához.
Felelıs: Krucsai József polgármester
határidı: értelem szerint

5. napirend:
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Dr. Sódar Mária jegyzı: Elkészítettük a képviselı-testület munkatervének tervezetét,
amelyben feltüntettük azokat az üléseket, amelyeket mindenképpen meg kell tartani.
Természetesen ez igény szerint módosítható, de ezeknek a napirendi pontoknak
mindenképpen szerepelniük kell benne.
Krucsai József polgármester: Igen ez egy terv, ennél lényegesen több lesz. Ami biztosan
meg kell legyen azt leírtuk, a többit pedig az eddigieknek megfelelıen a felmerülı igény
szerint fogjuk tartani.
Kérem, aki egyetért a tervezet elfogadásával kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

5/2011.(I.31) sz. Határozat

Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı- testülete a képviselı-testület 2011. évi
munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:
2011. évi munkaterv
Január 31.
•

2011. évi Költségvetés 1. forduló

Február 15.
•

2011. évi Költségvetés 2. forduló

Március 29.
•
•
•

Gazdasági program
Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosítása
2011. évi Közbeszerzési terv

Április 26.
•
•
•

2010. évi zárszámadás
2010. évi belsı ellenırzési beszámoló
Tanyagondnok beszámolója

Május 24.
•

Gyermekvédelmi beszámoló
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•
•

Családsegítı beszámolója
Rendırség beszámolója

Szeptember 13.
•
•
•

I. féléves beszámoló
2012. évi belsı ellenırzési terv
Beszámoló a társulások tevékenységérıl, pénzügyi helyzetérıl, a társulási cél
megvalósulásáról

November 29.
•
•
•

Háromnegyed éves beszámoló
2012. évi költségvetési koncepció
Beszámoló az adóztatásról

December 5-6.
•

Közmeghallgatás

December 13.
•
•

Beszámoló a többcélú kistérségi társulásban végzett tevékenységrıl
Rendeletmódosítások

Felelıs: Krucsai József polgármester
Dr. Sódar Mária jegyzı
Határidı: értelem szerint

6. Bejelentések:
Krucsai József polgármester: Ó-maros menti egyesület megkeresett, ha megkapja a régi
pártházat, akkor karba tartják. A polgárırséggel lesz egy megbeszélés holnap. Ha a polgárırök
átadnák az épületet, akkor egybe tudnák megcsinálni a felújítást. A vöröskereszt is kiköltözne.
Továbbmentem a gondolatmenettel. A sportpályán vannak elkülönítve olyan kisebb
épületrészek, ahol van főtés, villany. Mindenki látja, mi van ott, ajtók be vannak rugdosva,
ami mozdítható elviszik. Ha nem is versenysport induljon el, hanem tömegsport szintjén,
amibe az Ó-maros mentiek sokat fognak segíteni. A polgárırség irodája oda menne, csak egy
visszatartó erı lenne. Ezt a rongálásokat nem felnıttek csinálják, hanem gyerekek.
Elızetesbe, ha átgondolná a testület, szerintem ebbıl nem jönnénk ki rosszul. Meg tudnánk
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csinálni az ajtókat, meg mást is. A tetın játszanak, ezt nyomon lehetne követni.
Nagy Gézáné alpolgármester: Ott is megoldható, hogy csak egy helyiséget főtsenek.
Krucsai József polgármester: Az Ó-maros mentiek beszállnának a polgárırségbe, a valódi
munkába. Én mondtam ebbıl én is részt kívánok vállalni. Nem hatósági jogkörrel, de nagy
visszatartó erı volna. Ez csak gondolatébresztınek mondanám. A testület is gondolkozzon
rajta, hogy ilyen megoldás is lehetséges volna
Laduver Attila képviselı: Ahogy tárgyaltam velük, elkötelezettek abban, hogy a sportéletet
újraindítsák a faluban. Megígértem nekik, hogy az anyagi részében segítek szervezni, hogy
kik azok akik magánemberként támogatnák a csoportot. 10 ember 50 ezer forintjával,
gondolom található lenne a faluban. Szerintem az lenne a legfontosabb, hogy a Ferit felkérni a
szervezésre.
Krucsai József polgármester: Errıl beszéltünk. Civil szervezetet, mint sportegyesületet
megalakíthatja. Összejön itt annyi sportszeretı támogató.
Laduver Attila képviselı: Arra gondoltam, hogy Feri induljon el. Én pl. ott tartok, hogy 5-6
játékos már volna is, aki máshonnan hazajön.
Krucsai József polgármester: Nem igaz, hogy négy településen nem tudunk 20 fiatalt
összeszedni, aki szereti a sportot.
A labdarúgó szövetségnél azt mondták, minden segítséget meg fognak adni, hogy ha itt újra
akar alakulni a sportkör.
Restály László képviselı: Annyit szeretnék már én is mondani, evvel a sportpályával
kapcsolatba, igazad van rendbe kell rakni, hogy lesz csapat vagy nem, a jövı kérdése. Most a
pálya sem olyan, rendbe kell tenni. Persze, hogy meg kell bízni a Gyıri Ferit, hogy
megcsinálja. Javaslom, hogy egy megállapodást írjunk velük, mert aztán nehogy egyszer
nagyot nézzünk, hogy ott milyen rendezvények vannak.
Krucsai József polgármester: Nem titkos dolgokat akarnak csinálni, ami törvénytelen vagy
etikátlan. Közösségi dolgokat is akarnak csinálni.
A pálya minısége, igen ezt kezelni kell, meg rendbe lehet tenni. Tudok olyan embert, aki
felszántaná örömébe a pályát, ha itt beindulna egy sport.
Restály László képviselı: Nem kis dolog azt a talajt rendbe hozni, de hát van rá idı.
Krucsai József polgármester: Pártháznak egy terembért állapítsunk meg, megkerestek avval
a céllal, hogy heti egy alkalommal tornázni szeretnének ott felnıtt nık.
Szabó György képviselı: Meg van állapítva a kultúrra egy bérbeadási díj, azt sokallom.
Talán úgy állapítsuk meg, mert 6 ezer forint egy rendezvényre igen, de a torna csak egy-egy
óra.
Krucsai József polgármester: Már egyszer volt foglalkozásuk, szép rendet hagytak maguk
után én is ilyen havi 5 ezer forintot gondolnék.
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Laurovics István képviselı: Szerintem alkalmanként 1000 forint elegendı lenne.
Krucsai József polgármester: Akkor fogadjuk el, esetenként bruttó 1000 Ft-ban, Kérem, aki
ezzel egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
6/2011.(I.31.)határozat
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy
határoz, hogy a Széchenyi u. 45. sz alatti „Pártház” épületének
nagytermét szabadidıs sporttevékenység igénybevételére bruttó
1000 Ft/alkalom díjfizetés mellett biztosítja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Krucsai József polgármester

Krucsai József polgármester: Iskolások is megkerestek azzal, hogy táncolni szeretnének, de
mondtam, hogy az jöjjön, aki tartani szeretné, felnıtt keressen fel.
Restály László képviselı: Javasolnám, hogy nyáron már mehetnének a nagypályára is, akkor
nem kell bérleti díjat se fizetni.
Krucsai József polgármester: Bérleti díj, konyha + ebédlı. Tudvalévı, hogy egy felszerelt
konyha bérleti díja nem ennyi. Most 25 ezer + áfa, Medgyesen ez 107 ezer + áfa. Ez mondjuk
nálunk lehetne kevesebb.
Dr. Sódar Mária jegyzı: Volt egy megbeszélés, hogy a 25 ezer + áfát szeretnénk megemelni,
de csak az infláció mértékében tehetjük a jelenlegi szerzıdés alapján . A jó kapcsolatra való
tekintettel, kértem ıket, ennél ajánljanak jóval magasabbat. Megemlítettem, hogy amíg tálaló
konyha volt a konyha, a gáz főtése olyan módon került elosztásra, hogy az óvoda ebédlı
fogyasztása fele-fele arányban lett megbontva. Most már nem tálaló konyhaként mőködik, ezt
az önkormányzat nem finanszírozza. Ezt mondtam a vezetınek. Szakember segítségét kell
igénybe venni, valamilyen módon meg kell határozni, mennyi az a két konvektor amit mi
használunk. A gızüstöt és egyebeket nem szeretnénk finanszírozni. Jövı hétre hoznak egy új
árajánlatot.

Szabó György képviselı: 30 ezerbıl lehetne beszereltetni egy gázórát, és akkor tudnánk a
fogyasztást.
Krucsai József polgármester: Javaslom ezen gondolkozzunk, a jövı héten ha meglesz az
ajánlatuk a következı testületi ülésen konkrétan tudunk róla tárgyalni.

11

A könyvtárral kapcsolatban lenne a bejelentésem: Valamilyen megoldást kell találni a gáz
560 köbméter megy el havonta. A jegyzıvel és a könyvtár szakmai üzemeltetıjével leültünk
beszélni, a munkabérhez és a rezsihez 200-200 ezerrel tudna támogatni. A tervekben látszik,
hogy a fenntartás lényegesen több. A következı testületire gondolkozzunk, hogy milyen
formában kívánjuk mőködtetni. Teljes körő ellátást nem biztosít, hol nyitva van, hol nincs
nyitva. Nem akkor van nyitva, amikor igény lenne rá. A könyvtári szolgáltatás a legkevesebb,
ami most itt megy. El kéne dönteni, hogy lehetne ezt ésszerően takarékosan, de úgy, hogy a
lakosság a legjobban jöjjön ki belıle.
Restály László képviselı: Erre mondtam én, hogy olyan szinten ezt is tudnánk üzemeltetni,
azt is közmunkások látják el.
Krucsai József polgármester: Téli idıszakban betennénk az iskolába még több szolgáltatást
tudnánk adni.
Nagy Gézáné alpolgármester: Megfelelı végzettségő szakember kell oda, ott könyvtár is
mőködik, nem csak fénymásolás.
Beszéltük, hogy iskola épületében egy kisebb helyiségben lehetne megoldani
Krucsai József polgármester: Nyugdíjas pedagógus is tett felajánlást, hogy ebben részt
venne.
Más. Pénteken megkeresett Wágner Zsolt, aki állítólag augusztus 20-án az áram lekötést és a
hangosítást biztosította. Azt mondta, hogy olyan egyezség volt, hogy 100 Ft-ért csinálta a
hangosítást, meg a lekötést. Kapott olyan szóbeli ígéretet, hogy a gábortelepi falunapon is ı
fogja a szolgáltatást végezni ugyanennyi összegért. Erre semmi dokumentum nincs.
Amire van szerzıdés, annak kifizetéséért nem zárkózunk el. De másra nincs jogi lehetıségünk
egyáltalán. Megkérdeztem, augusztus 20 igen távoli idı, azóta hol volt. Beteg volt.
Azt mondta, hogy a mai napon délelıtt még felkeres bennünket, megkérdezi a jogi
képviselıjét, hogy mit lehet ezzel kezdeni.
Mondtam, ha van valami írásos nyoma szerzıdése akkor azt kifizetjük.
Nagy Gézáné alpolgármester: A tavalyi falunap támogatásból lett finanszírozva. Mi ebbe
nem folytunk bele. Amirıl nincs számla maximálisan el kell zárkóznunk.
Krucsai József polgármester: A villany megrendelés az úgy megy, hogy megrendeljük a
lekötést és utána leolvassák majd fizetjük. Életemben most láttam elıször ezt a Wágner
Zsoltot. Azt mondta, hogy a régi polgármester amit vállalt, az újnak is fizetnie kell.
Nagy Gézáné alpolgármester: Teljes mértékben el kell zárkózni ez elıl.
Krucsai József polgármester: Jogtalan törvénytelen volna, hogyha hasra ütés szerően
embereknek fizetnénk ki ilyeneket. Kérdeztem, hogy miért nem jelentkezett a Gábortelepi
falunap elıtt hogy neki van ilyen ígérvénye, hogy csinálja. Azt mondta beteg volt. Azt is
mondta, hogy neki fényképei voltak, hogy itt milyen hangosítás volt.
Nekem ennyi lett volna a bejelentésem.
Restály László képviselı: Az önkormányzathoz tartozik, hogy az iskolánál készült leltár. Át
lett-e véve, mik vannak meg azokból a dolgokból, milyen készletek mik vannak ott.
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Krucsai József polgármester: A költségvetés után majd lesz szabad kapacitás, és újra fogunk
leltározni.
Dr. Sódar Mária jegyzı: Nagyon pontos leltár készült az iskola leltáráról. Pontos képet
kapunk mi az ami megmaradt.
Krucsai József polgármester: Annak meg kellene lennie. Az önkormányzatnál is rendbe lesz
téve minden.
Laurovics István képviselı: Ha az iskolánál tartunk, akkor az alsóban ki van kötve a gáz. Ha
jól tudom akkor a víz is szétfagyott.
Krucsai József polgármester: Nem csak az iskolánál van problémánk, hanem a gyógyszertár
és pártház hátsó épületénél is.
Laurovics István képviselı: Akkor villannyal főtenek, azt ki fizeti? Az Önkormányzat?
Krucsai József polgármester: Elméletileg nem, mert nem az Önkormányzat nevén van.
Laurovics István képviselı: Azt valahogy meg kellene oldani.
Restály László képviselı: A számlákról van szó.
Dr. Sódar Mária jegyzı: Ha ránk marad a visszaköttetés és az adósság akkor polgári peres
úton perelhetünk vissza, majd belépünk a sorba,mert azt hiszen már állnak elıttünk egy páran.
Krucsai József polgármester: Nyomon van ez követve, mert a dolgozókat sem fizetik.
Szabó György képviselı: Nem lehet itt valamit lépni?
Krucsai József polgármester: Errıl feljegyzést készítettünk decemberben.
Dr. Sódar Mária jegyzı: Baráth Tamás vállalta, hogy az elmaradt rezsiköltséget megfizeti.
Krucsai József polgármester: Április elejére meglesz a kistérségnek a mőködési engedélye,
utána lesz rálátásunk, hogy mennyi elmaradásuk, és tartozásuk van.
Laurovics István képviselı: Rakott ı be oda sziesztát, de nagyobb részben a villany
hısugárzót használja.
Krucsai József polgármester: Mikor az elsı elmaradása volt a dolgozók felé, már akkor
jeleztem, hogy majd elviszik az órát. Most arra amire törvényi lehetıségünk van megtehetjük.
Laduver Attila képviselı: Lehetıségünk van, hogy felbontsuk a szerzıdést?
Krucsai József polgármester: Csak mőködési engedély nélkül nem láthatjuk el a feladatot.
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Szabó György képviselı: Csak itt a dolgozókról is szó van.
Krucsai József polgármester: Amit mint polgármester tehetek, azt meg is tettem.
Felszólítottam rendezze a tartozását, mert az anyagi terhet az önkormányzat nem tudja
vállalni.

Több tárgy és hozzászólás nem lévén Krucsai József polgármester az ülést 16.00 órakor
berekesztette.
Kmf.
Krucsai József
Polgármester

Dr. Sódar Mária
jegyzı

Szabó György
Jkv. Hitelesítı

Dr. Gogucz Erzsébet Mónika
jkv. hitelesítı
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