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JEGYZİKÖNYV
Készült:

Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának a 2011.
január 31-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl.

Az ülés helye:

Községháza tanácskozó terme

Jelen vannak:

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

Jelen vannak még: Krucsai József polgármester
Dr. Sódar Mária jegyzı
Gál Klára pü.ügyintézı
Szász Imréné gazdasági ügyintézı
Sramkó Katalin hivatali dolgozó, jkv. Vezetı

Laduver Attila Üb. Elnök Köszöntöm a megjelenteket, téma a 2011 év költségvetése.
A kiküldött anyagot átnéztük. Az általános bevezetı részben találhatóak a fı számok.
Bemutatjuk, mint a nagy politikában, hogy milyen nehéz év fog ránk várni. A feladatok
megmaradtak, inkább nıttek, a hozzá rendelt pénzeszközök pedig inkább csökkentek. Erre
számítottunk, csak nem ekkora mértékben.
A másik fontos pont, a közcélút valahogy részletesebben kellene majd kifejteni, hogy értsék
meg a lakosok, hogy nem miattunk, lesz kevesebb lehetıségünk.
Krucsai József polgármester: Nem ez a gond, hanem az, hogy nem is érdekli ıket. Volt
munkaügyi elıadás is, volt aki el sem jött, volt aki meg beszélgetett hátul, zavarta még a
többit is.
Laduver Attila Üb. Elnök: Ilyenkor már plusz normatívát igényelni gondolom esélytelen, az
óvodára.
Krucsai József Polgármester: A normatíva igénylés nem ugyanúgy történik. Egy új
tagintézményre nem adnak új normatívát, csak ha lenne 10-15 óvodással több. Az, hogy egy
intézményt megindítunk, arra plusz forrást nem ad. Az iskolákról volt szó január 31-ig, a mai
napig még sehol nincs utalás. Ez egy belógatott dolog, mint a teába a filter.
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Laduver Attila Üb. Elnök: A fıszámokat nézve üdvözölendı, hogy nullszaldósra terveztünk.

Gál Klára pénzügyi ügyintézı: Kiegészíteném a tervezetet azzal, hogy nem került bele,
elkerülte a figyelmemet egy bevételi forrás összeg. A közoktatási társulás kapcsán
elkészítettük a 2010. évi elszámolást, a továbbszámlázott étkezést és a továbbszámlázott
dologi kiadásokat még nem fizették ki. Ez összességében 850 ezer forint. Ennyi bevétel még
beépül a költségvetésünkbe.

Krucsai József polgármester: Arról tudlak tájékoztatni, hogy a ház realizálódik a Mojdisz
féle. Ott is csökkennek a gondjaink.

Restály László ÜB tag: A 6 millió forint amivel kevesebbet kapunk, így lett a költségvetés
nullár
Krucsai József polgármester: Nem készülünk olyan beruházást tervezni, ami mínuszt hozna.
Restály László ÜB tag: A család és nıvédelem ezt 8 órában látják e?

Gál Klára pénzügyi ügyintézı: Igen

Restály László ÜB. elnök: Három dolog a könyvtár, a Családsegítı és Gyermekjólét, meg a
nıvédelem. A könyvtárba miért ne lehetne lépni. Konyhákat tudnak közmunkással
üzemeltetni, akkor a könyvtárat miért nem.

Krucsai József polgármester: A könyvtárra vissza fogunk térni teljes körben a testületin,
korábban meghívtuk a szakmai vezetıt és tárgyaltunk vele. El kell gondolkodni, hogy fogjuk
ezt üzemeltetni. A Css. és gyermekjólét nagy valószínőséggel társulásban fogja ellátni. Ha
majd késıbb még beletudunk mással akkor társulunk, ha plusz pénzt kapunk.
Restály László ÜB tag: Itt van ez a konyhai szolgálat, most hogyha nem jön össze ez a
társulás, nincs is cél, hogy ezt az önkormányzat átvegye.
Krucsai József polgármester: Dehogynem az kötelezıen ellátandó feladat, párhuzamosan
nem lett mőködési engedély kérve, mert akkor egyiknek adták meg csak. A jövı pénteken lesz
kistérségi ülés, ott errıl már konkrét döntés fog születni.
Restály László ÜB tag: Visszatérve a könyvtárra a személy maradhatna, csak másképpen.
Krucsai József polgármester: Óriási a főtésköltség, a nyitva tartással gond van. Jelzi, hogy
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nincs festék, a nyomtatóba, holott a szakmai vezetıje szerint vadonatúj nyomtatója van. A cél,
hogy a fiatalok internethez jussanak, a lakosság másolhasson. A könyvtár kötelezı feladat, de
azt nem mondják meg, hogy milyen formában.
Még az is elıfordul, hogy mint Gábortelepen az internet, akkor közmunkással lássuk el.
Dr. Sódar Mária jegyzı: Munkajogilag is aggályos, hogy amíg a szerzıdése tart, addig mást
alkalmazzunk.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika ÜB tag: A meg tudja csinálni, és a meg lehet csinálni között
különbség van.
Krucsai József polgármester: Még nyugalmazott pedagógus is tett felajánlást, hogy a
település érdekében ellátná.
Dr Gogucz Erzsébet Mónika ÜB tag: Hogy van most, akkor 6 órában van.
Krucsai József polgármester: Négy órában mi, kettıben pedig a társulás fizeti.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika ÜB. tag: Nekem az elsı fele a költségvetésnek kínai. Van ami
jó, hogy ilyen részletes, van ami annyira agyon van magyarázva, hogy az már gond. Nyilván
aki leigényeli a normatívát az tudja, melyik szakfeladathoz mi tartozik.
Restály László ÜB tag: 55 év felettieknek kevesebb lett a juttatásuk?
Gál Klára pénzügyi ügyintézı: 28.500 Ft-ot kapnak, de az 55 év felettiek 25.200-at.
Krucsai József polgármester: Tavaly módosítottuk, hogy az 55 év feletti is be lehessen
hívva. Most változott az elıírás, most nem lehet behívni, illetve nem adnak rá támogatást.
Gál Klára pénzügyi ügyintézı: Ha már mindenkinek nyújtottunk munkát, utána lehet
gondolkodni, hogy támogatás nélkül kinek tudnánk még támogatást nyújtani
Krucsai József polgármester: Jeleztem már több fórumon, hogy jó lenne egy rendelet
módosítást eszközölni, hogy ıket is lehessen támogatni.
Az 55 év felettiek ha egyedül tartanak fenn egy háztartást, akkor ezt hogyan lehet ennyi
pénzbıl megcsinálni?
Laduver Attila Üb. elnök: Visszatérve a könyvtárra, ez döntés kérdése, szükségünk van rá
vagy nincs. Lehet itt egy kicsit szabálytalankodni is, nem kell itten gatyázni a mai világba, ha
nem bírja a büdzsé, a mai költségvetési tervezetben is bizony-bizony lehetne még spórolni.
Lehet szemezgetni belıle, nem célom, nem is feladatom. A könyvtári kérdés bizony-bizony
belsı vezetés kérdése. A múltkor elhangzott, hogy a könyvtár forgalma úgy van csinálva,
mővileg, hogy látszon van forgalom.
Gál Klára pénzügyi ügyintézı: Ez egy tervezet, azért vagyunk itt, ha bárki lát megtakarítást
spórolást, ha ötlete javaslata van mondja, hogy át tudjuk alakítani. Ha bárkinek jó ötlete,
észrevétele, hozzászólása van, kérem tegye meg.
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Krucsai József polgármester: 200 ezret a bérhez és 200 ezret a rezsihez tudnak adni, ez
édeskevés.
Laduver Attila Üb. Elnök: Semmi forgalom nincs ott.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika ÜB tag: Ha bezárod holnap nagy hangja lesz.
Restály László ÜB tag: Nem bezárni kell, hanem közmunkással kell megoldani.
Krucsai József polgármester: Meg lehet ezt csinálni másik teremben is télen, nem biztos,
hogy ebben a helyiségben. Rengeteg kritikát kapunk. Jogos kritikát jelzem. Mondja a
könyvtáros, szigeteljük le az ablakot. Nem jött még meg az árajánlat, aki felmérné, hogy
mennyibe kerülne a szigetelése az intézményeinknek.
A könyvtáros kijelentette, neki nem kell jelenlétit vezetni, mert ı fix fizetéses. Munkaköri
nem tudom van-e.
Restály László Üb tag: Nem tudom kimeríti-e a nyolc órát ez a család és nıvédelem.
Az óvoda munkaruhát visszaveszik, ha jól néztem.
Gál Klára pénzügyi ügyintézı: Mi nem terveztük be. Most a testületnek kell ezt eldönteni.
Krucsai József polgármester: Medgyes holnap fog testületit tartani. A közös igazgatás
költségét túlzottnak találjuk, hogy mi annyit fizessünk, nem zárkózom el, hogy ne fizessünk,
de ez túlzott. Van itt másik lehetıség is, ami be van építve a költségvetésbe, de az az idén nem
kerül felhasználásra.
Gál Klára pénzügyi ügyintézı: Doktornı tedd fel bátran a kérdéseidet, látom sok minden
meg van jelölve. Itt a helye ne maradjon megválaszolatlanul. Vagy itt vagy ha megkeresel
személyesen akkor is szívesen válaszolok rá.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika ÜB tag: A gáz és villany kétszer számolandó? Kétszer
értendı.
Gál Klára pénzügyi ügyintézı: Egy óra van a rendelıben és a védınınél. A kiadásokat úgy
terveztük megnéztük mennyi volt a kiadás, akkor azt fele-fele arányban megosztottuk a
védını és az orvos között.
Restály László ÜB tag: Nem ide tartozik, de megkérdezem. EKG mőszer valóban volt ott a
rendelıben?
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika ÜB tag: Nem volt, hanem van és tökéletesen mőködik.
2006-ban pályáztuk, amikor a bútort és számítógépet.
Restály László ÜB tag: Ezt szokták kérni a betegek?
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika ÜB tag: Ez nem kívánságmősor, hogy beszaladunk, és kérjük.
Indokolt esetben ha kell tudjuk használni.
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Három éves felülvizsgálata lejárt, de azt intézem.
Laduver Attila Üb. Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás megköszönöm a részvételt
az ülést berekesztem.

Több tárgy és hozzászólás nem lévén Laduver Attila elnök az ülést 14.35. órakor
berekesztette.
Kmf.

Laduver Attila
ÜB.elnök

Dr. Sódar Mária
jegyzı
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