Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38.
Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331
17/2011.

JEGYZİKÖNYV

Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. november 29én 13.30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.
Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme
Jelen vannak: Krucsai József polgármester
dr. Gógucz Erzsébet Mónika
Laduver Attila
Laurovics István
Restály László
Szabó György Béla képviselık
Román Aranka Ügyrendi Bizottság nem képviselı tagja.
Jelen vannak még. dr. Sódar Mária jegyzı
Gál Klára pénzügyi ügyintézı
Sramkó Katalin hivatali dolgozó jkv.vezetı

Krucsai József polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy Nagy
Gézáné az ülésrıl igazoltan hiányzik, az ülés határozatképes. A jegyzıkönyv vezetésére
felkérem Sramkó Katalin hivatali dolgozót, hitelesítésére javaslom Dr. Gogucz Erzsébet
Mónika képviselıt és Szabó György képviselıt megbízni. Javaslom a meghívóban szereplı
napirendi pontok megtárgyalását.
Kérem, aki a javaslatokkal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület a javaslattal egyhangúan egyetértett.
1. Beszámoló az Önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodásáról

Laduver Attila képviselı: Az ÜB megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Amit hozzátennék,
annyi, hogy túlságosan nagy dolgot nem alkottunk, de nem is hibáztunk, úgy néz ki, év végére
tud teljesülni a bevétel - kiadás oldalunk.
Krucsai József polgármester: Nagyot nem is alkothattunk, olyan költségvetés után, mint az
elızı évben volt. Kifizettük a számláinkat, elszámoltuk a buszt, a feladatainkat elláttuk, nem
vettünk fel munkabér hitelt, a segélyeket ki tudtuk fizetni a bérekkel együtt. Ez nem nagy
alkotás, de apró kicsi lépés afelé, hogy stabilan tudjuk tartani az önkormányzat gazdálkodását.
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Elkészítettük a játszótér pályázatot, folyamatosan figyelve van a főtéskorszerősítésre a
pályázat. Ha olyan lesz, amibe belevághatunk, abba biztos bele fogunk vágni.
Megkérdezném, kinek van kérdése, hozzászólása az elsı napirendi ponthoz.
Restály László képviselı: Igen, amikor tavaly foglalkoztunk a költségvetéssel, emlékezni
kell Nagyné nagyon jól megjegyezte, takarékos szigorú költségvetést kell csinálni. Ha
veszünk öt csavart legyen bevétel, és ha kettıt kivisznek, legyen kiadás. Valóba a számok jól
alakulnak, úgyhogy én azért mondtam, hogy látványos dolgot nem csináltunk, nem
mőködtetünk iskolát, nincs Gábortelepen óvoda a konyhát nem mi mőködtetjük, az idısek
ellátása nem a mi feladatunk. Aránylag nem túl sok feladatot látunk el, persze abba is lehet
hibázni, de a mőködés így is jónak mondható.
Krucsai József polgármester: A házi segítségnyújtás visszavétele olyan plusz költségbe
került volna, ami az önkormányzat költségvetését megringatta volna. A konyhánál ugyanez a
helyzet, meg kellett volna elılegezni, amíg megérkezik a finanszírozás. Az iskola, tudjuk az
oktatási törvény most van tárgyalás alatt. Azt nem tudjuk mi lesz vele, de nagyon valószínő,
hogy a kistelepülések az iskolát nem tudják visszaállítani. Az óvodával kapcsolatba, nagy
valószínőséggel, azok a kormány tervei szerint visszakerülnek önkormányzati finanszírozás
alá. A jövı hónapba errıl bıvebben tudunk beszélni.
Kérem, amennyiben nincs több hozzászólás, aki elfogadja a háromnegyedévi beszámolót
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
102/2011.(XI.29.) sz. határozat
Medgyesbodzás község Önkormányzatának Képviselıtestülete elfogadja az Önkormányzat háromnegyed éves
gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Határidı: azonnal
Felelıs: Krucsai József polgármester
A beszámoló a jegyzıkönyv mellékletét képezi.

Krucsai József polgármester: Kérem a képviselı-testület tagjait, aki egyetért az ezzel
kapcsolatos tervezet rendeletbe foglalásával, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta
20/2011.(XI. 30.) önkormányzati rendelet
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselıtestülete megalkotta az Önkormányzat 2011. évi
költségvetésérıl szóló 1/2011. (II.16.) önkormányzat
rendeletet módosításáról szóló 20/2011.(XI.30.)
önkormányzati rendeletét.
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A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.

2. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója
Laduver Attila képviselı: ÜB megtárgyalta, elfogadásra javasolja. A közmunkaprogram
átkerült a startmunka programba aminek Pusztaottlaka lesz a finanszírozója, ez mutatta a
költségvetésben a csökkenést.
Krucsai József polgármester: Az önkormányzatnál két karbantartói állás van, az egyik nincs
betöltve, ezt az álláshelyet szeretnénk meghirdetni.
Kérem a képviselı-testület tagjait, aki ezzel egyetért kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
103/2011.(XI.29.) sz. határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselıtestülete pályázatot ír ki a betöltetlen karbantartói
álláshelyre. A pályázat meghirdetésével megbízza a
polgármestert.
Határidı: azonnal
Felelıs: Krucsai József polgármester

Krucsai József polgármester: Szavazásra bocsátom, a koncepcióval aki egyetért, kérem
kézfelnyújtással szavazzon.
Szabó György Béla képviselı: Jól átgondoltuk ezt a közmunka programot?
Krucsai József polgármester: Ez majd egy külön napirendi pont lesz.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
104/2011.(XI.29.) sz. határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselıtestülete elfogadja a 2012 évi költségvetési koncepcióját
az elıterjesztés szerinti.
Határidı: azonnal
Felelıs: Krucsai József polgármester
A koncepció a jegyzıkönyv mellékletét képezi
3. 2012. évi vízdíjak meghatározása
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Dr. Sódar Mária jegyzı: a Vízmő megküldte a tervezett vízdíjakat. Kb. 20 Ft nagyságrendő
emelkedést mutat az elıterjesztés alapján.
Laduver Attila képviselı: Ha nem fogadjuk el, akkor marad ennyi a víz?
Krucsai József polgármester: Arra hivatkoznak, hogy nekik is emelkednek a költségeik.
Restály László képviselı: A konstrukciós munkák mit takarnak, arról volt szó, hogy az egyik
legjobban kiépített hálózat van itt nálunk. A polgármesterrel beszélgettük, sok a vízveszteség,
akkor azt mondták, Medgyesbodzáson megengedhetı.
Krucsai József polgármester: Jelezte a Vízmő, hogy nem kéri a plusz 10 Ft-ot, mert kiderült
mi okozta a veszteséget. Ha rájönnek az okára, akkor nem akarják ráhárítani a becsületesen
fizetı lakosra. Minden évben elıhoznak egy rekonstrukciós tervet.
Restály László képviselı: Nem hiszem, hogy indokolja ezt, hát majdnem ott vagyunk a
három kategóriában, meg hát vannak itt olyan képletek, amit nem egyszerő földi halandónak,
tényleg jönne ki egy ember, aki elmagyarázná, mi indokolja ezt a 20 Ft-ot.
Krucsai József polgármester: Ebbıl nem lehet alkudni, a kormánynak van olyan
elképzelése, hogy mindenhol egyforma lesz a vízdíj.
Laduver Attila képviselı: A mi dolgunk az volna, megvédeni a lakosságot a folyamatos
áremeléstıl.
Ha nem szavazzuk meg, akkor mi lesz?
Krucsai József polgármester: A Vízmővek diktál.
Laduver Attila képviselı: Ez duplája, mint az infláció.
Ez túlmutat a jóérzésen, szavazzatok róla, én ezt nem fogom megszavazni.
Restály László képviselı: Nem néztél körül egyes településen mennyi?
Szabó György Béla képviselı: Fogja ezt befolyásolni az aradi csatlakozás?
Laduver Attila képviselı: Fogja, szerintem még följebb.
Krucsai József polgármester: Itt hatósági vízdíj lesz. Mindenhol annyi lesz, tetszik - nem
tetszik.
Dr. Sódar Mária jegyzı: Ha a testület esetleg nem fogadja el a többlet bérleti díj miatt
megemelkedett vízdíjat, akkor ez eredeti változat léphet életbe 13. oldalon javasolt díj.
Persze az azt jelenti, hogy a rekonstrukcióra fordítandó többlet bérleti díj nélkül az
önkormányzatnak a saját költségvetésébıl kell finanszírozni egy esetleges rekonstrukciót.
Laduver Attila képviselı: Nem értem miért kell szavazni, ha muszáj és kész.
Szabó György Béla képviselı: Errıl szól az ország nem?
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Krucsai József polgármester: Kérem, aki az elıterjesztés szerinti határozati javaslatokat,
valamint a rendelet tervezetet elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon. Egyenként szavazzunk,
elıször a rendelet alkotásról, majd a két határozati javaslatról.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással az alábbi
rendeletet alkotta
21/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselıtestülete megalkotta 21/2011.(XI.30.)önkormányzati
rendeletét az ivóvíz ellátási és szennyvíz elvezetési
szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások
egyes kérdéseirıl szóló 3/2088 (II.28.) önkormányzati
rendeletének módosításáról.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Krucsai József polgármester
A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
105/2011.(XI.29.) sz. határozat
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselıtestülete, mint árhatóság, egyúttal Vizi közmő vagyon
tulajdonosa a Békés Megyei Vízmővek Zrt. felé 2012. évben
57,1 Ft. Többlet bérleti díjat állapít meg.

Felelıs: Krucsai József polgármester
Határidı: értelem szerint

A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
106/2011.(XI.29.) sz. határozat

Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselıtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Békés
Megyei Vízmővek Zrt-vel megállapodást kössön
lakossági vízdíj mértékérıl:211 Ft/m³ összegben,
illetve Önkormányzati vízdíj mértékérıl: 287,1 Ft/m³
összegben.
Felelıs: Krucsai József polgármester
Határidı: értelem szerin

Bejelentések:
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Krucsai József polgármester:Busz főtésével kapcsolatba ügyvédhez fordultunk, mert a
forgalmazó többszöri megkeresésre sem volt hajlandó rendbe tenni.
Kérem, a véleményeteket osszátok meg ezzel kapcsolatban.
Restály László képviselı: Nekem volna egy javaslatom, Gyuszi, te mit tudnál tájékoztatni.
Szabó György Béla képviselı: Menjünk vele egy kört és meglátjátok! Ezt a buszt nem arra
tervezték, amire mi használjuk. Vagy nem arra gyártották, amire mi kértük. Itt helyben öt kmes körzetbe mozog, megáll, elindul. Főtés elıkészítés van, ezt Jászberényben megnézték. Ott
azzal magyarázták, hogy elıkészítésrıl volt szó, de főtésrıl nem. Ez egy visszatetszı dolog
egy Mercedes cégtıl, hogy ezt kijelentse. 19 millióba kerül egy valami és nem tudjuk
rendeltetésszerően használni. Többen is próbáltunk lépni, 1-2 garanciális dolgot próbáltunk
rendbe tenni. 0-100 éves kor között hordom az embereket, és én is egész nap benne vagyok 810 foknál nincs több benne.
Krucsai József polgármester: Kötelezı biztosítani a megfelelı munkafeltételt. Mehetünk
ezzel 25-30 km-t is ebbe belefagynak az emberek. Nem tudom elfogadni, hogy egy ilyen
márkájú cég, kiad egy gépjármővet úgy, hogy minimális főtés sincs benne ez elfogadhatatlan.
Ha a testület úgy dönt, az ügyvéd megfogalmazza az álláspontját, még minimális költségért
meg fogja csinálni, és ha nem pótolják 10-20 %-os kötbért is lehet érvényesíteni. Az
elıkészítés, hogy tesz bele egy főtıtestet, ami nem mőködik, ez elfogadhatatlan. Az idısek
azon spekuláltak, hogy összedobnak pénzt, hogy főtés kerüljön a buszba. Ha a testület úgy
dönt, hogy vigyük tovább a dolgot, akkor ez még egy 10 ezer forintba kerül az ügyvéd felé.
Az ügyvéd azt mondta, hogy egy 8 napos határidıvel tudjuk érvényesíteni a dolgainkat.
Laduver Attila képviselı: Csak ez nem egy komplett Mercedes cég.
A 10 ezer forintot én nem tartok nagy összegnek.
Szabó György Béla képviselı: Csak ettıl még nincs meleg a buszban.
Laduver Attila képviselı. Amit aggályosnak tartok, hogy az átvételkor ellenırizni kellett az
átvett autót.
Szabó György Béla képviselı: Had tegyem hozzá, hogy buszsofır nem ment, de tök
mindegy, én is beleestem volna ebbe a hibába, mert megmutatták, hogy hogyan kell
bekapcsolni a főtést, de nyáron. Azzal, hogy megmutatták, hogy kell bekapcsolni azt hitették
el velünk hogy van is benne. Örülök, hogy kamera elıtt mondhatom el, ezt nem bírom ki. A
szervizben jelezték nekem, hogy nincs mőszaki vizsgám,holott a forgalmi szerint volt
érvényes és amikor bementünk szervizelni, ott azonnal le kellett volna mőszakiztatni. Mivel
busz évente kell mőszakiztatni és beleírták, hogy négy évig érvényes a mőszaki.
Laduver Attila képviselı: Átvételkor ellenırizni kellett a gépjármővet. Tudom átverés is
volt, de ez nem olyan nagy pénz ez a 10 ezer forint.
Krucsai József polgármester: Alapfeltétel, hogy egy autónál legyen főtés.
Amire meg lett rendelve arra nem lehet használni.
Kérem a képviselı-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy ügyvéd segítségét kérjük a további
intézkedésben, kézfelnyújtással szavazzon.
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A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta.
107/2011.(XI.29.) sz. határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselıtestülete úgy határoz, hogy ügyvédi képviseletet vesz
igénybe a Jász -Plasztik Autócentrum Kft-vel szemben
felmerül igények érvényesítésére.
Felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos
nyilatkozatok megtételére
Határidı: azonnal
Felelıs: Krucsai József polgármester
Krucsai József polgármester:
A konyha főtésérıl le kellene választani az étkezı főtését, mert az a mi költségünk.
A legegyszerőbb megoldás és ehhez nem is kellenek engedélyek, ha a óvodafőtés vizes részét
meghosszabbítjuk, 2 konvektort felteszünk még az étkezıbe , van szakemberünk aki
megcsinálja.
Ez kb. 160.000 Forint összegbe kerülne
Aki egyetért, hogy megcsináljuk ezt a megoldást, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

108/2011.(XI.29.) sz. határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselıtestülete úgy határozott, hogy a Medgyesbodzás
Széchenyi u. 41.sz alatti óvoda étkezıjének főtését
160.000 ft összegben átalakítja annak érdekében, hogy a
gázfogyasztás elkülönüljön az Önkormányzat által bérbe
adott konyha épület gázfogyasztásától.
Az átalakítás költségét 2011. évi költségvetésében
841403-1 Város és községgazdálkodás szakfeladatának
elıirányzata terhére vállalja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Krucsai József polgármester
Krucsai József polgármester
Forgalomból kivont Zsiguli gépjármővünkkel kapcsolatban, többen kérdezték mit szeretnénk
csinálni vele, ha egyetért a testület értékesíteni kellene, 60-70 ezer forintot kínáltak érte, mert
ez most itt fog szétkorhadni, nálunk ez nem értéken szerepel a nyilvántartásokban .
Laduver Attila képviselı: Oda kell adni gyorsan, mert ha végleg kivonod a forgalomból
azért is fizetni kell. Azonnal oda kell adni.
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Krucsai József polgármester: Kérem, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévı Zsiguli gépjármővet értékesítsük, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
109/2011.(XI.29.) sz. határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselıtestülete úgy határoz, hogy értékesíti a tulajdonában lévı
ERH 711 forgalmi rendszámú LADA gyártmányú 21045 típusú személygépkocsit.
Az értékesítés lebonyolításával megbízza a polgármestert
Határidı: azonnal
Felelıs: Krucsai József polgármester

Krucsai József polgármester: Kábeltévé fenntartásra együttmőködési megállapodásunk van
öt évra. Ez az öt év letelt. Nem tudjuk mi lesz a jövıbe, de Medgyes próbálkozik olyan
megállapodást keresni, ami nem biztos, hogy nekünk elınyös lenne. Szebellédi is jelezte,
hogy az együttmőködést meg kellene szüntetni. Írásban kérjük, hogy a kötelezı mőködtetést
megszüntessük.
Szabó György Béla képviselı: A szolgáltatást nem befolyásolja?
Krucsai József polgármester: Semmit nem befolyásol, Csak vagyonarányosan lesz elosztva
a vagyon. Meg volt februárba, vagy márciusba az utolsó mőszaki ellenırzése ennek a
pályázatnak. Kezdeményezzük, ne kezdeményezzük, mi legyen vele?
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: Mi lesz azután?
Krucsai József polgármester: Nincs értelme fenntartani.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: Milyen következményei lehet, ha marad?
Krucsai József polgármester: Bárkinek oda tudja adni a szolgáltatást.
Laurovics István képviselı: Muszáj megszüntetni?
Krucsai József polgármester: Nincs értelme tovább együtt mőködtetni, ezt a vagyont fel kell
osztani.
Szavazzunk róla, hogy az önkormányzat kéri.
Laduver Attila képviselı: Marika jogilag?
Dr. Sódar Mária jegyzı: Medgyesegyháza Újkígyós és Medgyesbodzás Önkormányzatai
egy társulást hoztak létre az internet hálózat kiépítésére. A pályázatban elıírt fenntartási idı
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lejárt. Azzal, hogy a társulás felmondását kezdeményezi a képviselı-testület azzal a társulás
még nem lesz felmondva.
Krucsai József polgármester: Kérem a képviselı-testület tagjait, aki egyetért vele, hogy
kezdeményezzük a társulás felmondását, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
110/2011.(XI.29.) sz. határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselıtestülete úgy határoz, hogy kezdeményezi
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat képviselıtestülete a Medgyesegyháza-Újkígyós-Medgyesbodzás
Szélessávú Informatikai Infrastruktúra Kiépítése
Beruházási Társulás felmondását.
Az ehhez szükséges intézkedés megtételével megbízza a
polgármestert.
Határidı: azonnal
Felelıs: Krucsai József polgármester

Krucsai József polgármester: Megkerestük Medgyesegyháza polgármesterét, meg iskola
igazgatóját, hogy a két pedagógus felmentését, meg végkielégítését intézzük. Itt is volt egy
megbeszélés, írásba többször fordultunk hozzájuk, hogy kit terhel a z ezzel kapcsolatos
költség. Mert az egyik pedagógus visszajött már szabadságról. Medgyes nem volt hajlandó
megnézetni ezt jogásszal, nem tudom milyen lehetıség van, hogy az akaratunkat
érvényesítsük.
Dr. Sódar Mária jegyzı: Igazából semmilyen lehetıségünk nincs az akaratunk
érvényesítésére. Medgyesbodzás ezt jogásszal megnézette, az ügyvédnı adott egy
állásfoglalást, mely szerint a munkaviszonyuk megszőnt objektív ok miatt , nem kell azokat
megszüntetni. Munkajogi, jogutódlás nem jött létre. A polgármester Úr kérte, nézessék meg
ık is egy jogásszal hogy biztonsággal léphessünk. Azon kívül, hogy kérjük ıket, nincs más
lehetıségünk.
Krucsai József polgármester: Még egy lépést, egy gesztust megpróbálok Ruck polgármester
felé megtenni, ha nem akkor elıbb utóbb bíróság lesz a vége, mert nem kis költség.
Laduver Attila képviselı: Utolsó leheletig küzdeni kell ezt ne vállaljuk magunkra ezt a
költséget.
Szabó György Béla képviselı: Egy laikus kérdés, mikor szőnik meg ez a társulás? Mi
értelme van fenntartani?
Laduver Attila képviselı: Nem tudom mi ennek az értelme.
Krucsai József polgármester: Nem tudni mi lesz, a kormány majd mit dönt.
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Laduver Attila képviselı: Én feszegettem ezt, minek vagyunk benne, nem kapunk erre több
pénzt.
Gál Klára pénzügyi ügyintézı: Azért a 3 millió kistérségi normatívát ne felejtsük el, ezt nem
kapnánk másképpen.
Krucsai József polgármester: 2012. június 1-tıl a kistérségek megszőnnek.
Laduver Attila képviselı: Ezt akkor szabadon felhasználhattuk?
Gál Klára pénzügyi ügyintézı: Ezt az óvoda fenntartására kaptuk fel.
Dr. Sódar Mária jegyzı: Medgyesbodzás településen jelenleg nincs iskola. Az alapfokú
oktatás biztosítása kötelezı önkormányzati feladat, és errıl ebben a helyzetben már csak
valamilyen megállapodás, feladatátadás alapján tudunk gondoskodni. Ez most jelenleg
Medgyesegyházával van, de ha ez megszőnne valaki mással kellene egyet kötni a feladat
ellátása érdekében.
Szabó György Béla képviselı: Tehát akkor nem tudjuk felmondani.
Laduver Attila képviselı: Plusz normatívát kaptunk, mert társultunk, szerintem meg kaptunk
volna amúgy is.
Krucsai József polgármester: Ezt tájékoztató jelleggel mondtam, hogy megpróbálok még
futni egy kört.
Start közmunkaprogram.
Sok vitát váltott már ki eddig is. Ami elindult, amivel megkerestek, lényegesebben több
emberre tudnánk pályázni. Én három megbeszélésen vettem részt, ami arról szólt úgymond,
hogy milyen feladatok vannak amit meg kell oldani. Felmértük mennyi járdánk van, mennyi
utunk van, meg itt vannak a kis kertek. . Sok minden képlékeny még, amit november 10-i
testületin elfogadtunk, már nem jó, mert nem valósíthatók meg. Én nem voltam ott. Azt
mondták az eszközök majd 1/3-1/3-ad arányban kerülnének elosztásra. Ez már nem érvényes,
ezt majd be kellene vinni egy szociális szövetkezetbe. Az, hogy ez hogy fog megvalósulni,
nekem aggályom van. A társulás 2012 december 31-ig megszőnik, de ha két önkormányzat
úgy dönt, a harmadik, ha nem teljesít, akkor az kizárható. Mondták, hogy a konyhánkon
sajtüzemet akarnak megvalósítani. Mondtam, az nem így mőködik, az ki van adva, csinálják
meg máshol.
Laduver Attila képviselı: Nem akarok beleszólni, hogy mennyi volna a sajtüzem beindítása
ne menjünk bele. Itt csak nyerni lehet, ne a vagyont. Az önkormányzat nem tesz bele semmit
pluszba, na ne is komplikáljuk ezt. Amikor nem kell effektíve pénzt beletenni és azt viszed a
szövetkezetbe, akkor ezen min gondolkozol, na csak legyünk ıszinték.
Szabó György Béla képviselı: Ebbıl az önkormányzat nem veszi ki pl. a traktort?
Laduver Attila képviselı: Ezt nagyon fent se értik Gyuszi.
Restály László képviselı: Nagyon sötét ez az egész én szerintem. Mikor megszavaztuk sem
tudtunk sok mindent, meg most sem tudunk. A helyzet a következı: még az se volt leírva
mennyi lesz a fizetésük a start munkaprogramban. A másik: a három község csinált egy
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szerzıdést,de az embereket felháborítja, meg engem is, hogy küldjük ki az embereket
Pusztaottlakára egy magánterületre, ami magán tulajdon. Ezt nem látom a szerzıdésben, lehet
nem is kell. A munkásoknak meg kell adni, hogy a munkások választhassanak, adni egy
papírt, írjon alá, de aki a közmunkába benne akar lenni, de nem Pusztaottlakára menni az
máshova írjon alá. Ne mi döntsük, el ki akar oda menni, akkor dönthessen a munkavállaló.
Lehet akit kihagytunk szívesen kimenne, ez a szerzıdés amit megcsináltunk december 31-ig
szól. 2012-tıl adjuk meg azt a lehetıséget az embereknek döntsék el, és nem lesz a
felháborodás, hogy mi eladtuk ıket Pusztaottlakára.
Laduver Attila képviselı: Nem adtuk el, mert úgy gondolom, hogy polgármester tájékoztatta
ıket, hogy start közmunka programban kell részt venni. Utána nyomoztam, a polgármester
igazat mondott, hogy nem kötelezı részt venni.
Krucsai József polgármester: Azt is tudták, hogy a mezıgazdaságba mobilitás van, de
döntsék el az emberek, voltak bent 38-an meg most is vannak 38-an, volt aki szerzıdést
hozott, hogy nem tudja vállalni, a többiek aláírták, minden erıszak nyomásgyakorlás nélkül.
Amikor kiderültek dolgok, hogy csütörtökön, pénteken ki kell menni, úgy, hogy azt se tudtuk
mi lesz, néhány emberbe ellenérzést váltott ki, mert olyan munkát kellett csinálni, amire nem
voltak készülve, ami teljesen jogos, eszköz meg szerszán nélkül.
Ez jó ötlet, hogy fel kell mérni, hogy 2012-re ki az aki tudja vállalni. Pénteken itt volt
Simonka Képviselı Úr elmondta, hogy ha van aki nem vállalja, sorba állnak, akik vállalják.
Azzal a módosítással,hogy mondom, mi a konyhát semmilyen körülmények között nem
tudjuk adni, az hogy az alsó, mert a fölsı meg majd nem tudjuk, arra kevés esély van, hogy az
alsó-felsıt visszaállítsuk, azt se tudjuk mi lesz a vége.
A konzorcium amit 10-én elfogadtunk most kellene módosítani, de mi is módosítást kell
tegyünk hozzá.
Szabó György Béla képviselı: Picit várjunk, kár vitázni. Én mindig az embereket védem.
Nekem szerencsém van, mert van munkahelyem, igaz alul vagyok fizetve, de ez az én
véleményem. Az emberek azt mondták, hogy van, aki már harmadszor van bent és mégis el
kellett vállalja, mert ha nem akkor elveszti a segélyt. Utólag tudtuk meg, hogy 58 ezer forintot
kapnak, ez nettó 47 ezer. Ilyen kevésért nem a munkával van a gond, hanem a lehetıséggel.
Most is azon vagyunk, hogy hogyan csináljuk tovább, holott az embereket kell megkérdezni.
Krucsai József polgármester: Az embereknek az is rosszul esik, ha a megítélésük olyan,
hogy nem dolgoznak. Nem azért, hogy mondjam, a közmunkásaink nagy része tisztességesen
elvégzi a munkáját, tisztességesen helyt állnak, napi bejelentéssel keményen dolgoznak,
amikor nem itt vannak. Persze itt is van kivétel. Ez egy lehetıség, aki él vele az él, akinek
kell, hogy szaporodjon munkaéve, többet kap, mint a 28 ezer forint. De mérjük, fel ki akar
részt venni.
Laduver Attila képviselı: lehet ellene szervezni, de egyébként ez az ötven ember otthon ült
volna jövedelempótlón
Szabó György Béla képviselı: Nem érted, hogy nem ezzel van a baj. A tájékoztatás hiánya a
baj.
Laduver Attila képviselı: Az a baj, hogy többet teszünk a zsebébe?
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: Így ilyen feltételekkel , igen!
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Laduver Attila képviselı: Azt akarod hogy ennyi pénze se legyen az embereknek?
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: Nem! Azt akarom, hogy vegyük ıket
emberszámba!
Laduver Attila képviselı: Tudjátok, hány kistérség pályázott volna még? Nem kis dolgot
valósított meg, hogy 250 embernek duplázta meg a bérét.
Szabó György Béla képviselı: Nem érted, hogy nem errıl van szó, a tájékoztatás hiánya a
gond.
Laduver Attila képviselı: De tudta mindenki, Józsi elmondta.
Szabó György Béla képviselı: Amit én tudok, adott az én buszom, oldjak meg két csoportot
reggel indulással, délután két csoportot, nekem itt vannak az ovisok, meg a napi feladatok. Én
bizonytalan vagyok, az emberek még jobban.
Laduver Attila képviselı: Uram bocsá’ adja be a felmondását és kész.
Restály László képviselı: Milyen vonzata lesz ennek?
Laduver Attila képviselı: Semmi, megmondta Simonka.
Restály László képviselı: Na de valamit aláírattak az emberekkel.
Laduver Attila képviselı: Hát a munkaszerzıdést.
Restály László képviselı: Ki a munkáltatójuk?
Laduver Attila képviselı: Hát Ottlaka
Restály László képviselı: Na nem mondd már Simonka a munkáltató!
Laduver Attila képviselı: Ha nekiállunk szırözni ilyen apróságon, hogy meg mint, meg
satöbbi, egy centit nem haladunk.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: Csak három embernek legyen munkahelyi balesete
az 100 %-os táppénz, aztán fizethetünk, mert táppénzt nem fizetnek, azt nekünk kell.
Laduver Attila képviselı: Akinek ez nem felel meg maradjon otthon. Egyébként ne
gondoljátok, hogy ötven ember itt fog gereblyézgetni.
Krucsai József polgármester: A tájékoztatásról: 24-én jött az adatlap, ami nem jó 25-én jött
a másik, ami még most sem biztos, hogy jó. Hiába jött bárki, nem tudott semmi konkrétumot
mondani. Majd menetközbe vagy kialakul, vagy nem. Hamarabb nem tudott volna senki jobb
tájékoztatást adni. Az is elhangzott, hogy hébe-hóba ki kell menni paprikát ültetni, meg ide
bejönnek majd.
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Laduver Attila képviselı: Igazatok van, de valahol el kell indulni. Most újra kezd lenni
valami, amibıl munkahelyeket teremtenek.
Laurovics István képviselı: Meddig fog ez menni?
Laduver Attila képviselı: 2013-tól ezeknek önfenntartóknak kell lenni.
Laurovics István képviselı: Én szerintem a gesztor község, majd ezért állami támogatást fog
kapni, hogy 200 embert alkalmaz.
Laduver Attila képviselı: Ne azzal foglalkozzunk, ı mit kap, hanem nekünk mi fog jutni.
Elhangzott itt, szociális szövetkezet, szociális bolthálózat, sajtüzem.
Gál Klára pénzügyi ügyintézı: A Startmunka pályázaton önkormányzatok önállóan is
indulhatnak, a bérre és eszközökre adott támogatás összege adott.
Dr. Sódar Mária jegyzı: A konzorciumi megállapodásról. Amit mi elfogadtunk, nem
ugyanazt fogadta el Pusztaottlaka és Medgyesegyháza. A jelenlegi helyzetben ingoványos
talajon állunk. Amit elfogadtunk a múltkor és ez amit most küldtek az több sebbıl végzik, ez
jogilag egy nulla. A megállapodásban váltakozik a társulás és konzorcium fogalma,
hivatkozik a társulási törvényre de nem mondja meg milyen társulásról van szó.
A pusztaottlakai volt jegyzınıvel egyeztettem, mondták ık is tudják, de ık már elfogadták,
majd a késıbbiekben javítják.
Tárgyi tévedést is tartalmaz,aztírja, hogy önerıt nem igényel, viszont a táppénzt mi fizetjük,
akkor ho, is van az önerı?
Laduver Attila képviselı: Akkor mondjatok javaslatot a szakma képviseletében, hogy
legyen.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: Tisztázzuk a játékszabályokat.
Laduver Attila képviselı: Én mindent hallok, sıt már akkor hallottam amikor ti még nem!
Restály László képviselı: Na látod itt az igaz amit most mondtál, Te sem tájékoztatsz
minket.
Amikor itt volt Simonka Képviselı úr, egyértelmően azt mondta a bérszámfejtés Ottlaka
dolga, most meg már egyáltalán nem az.
Szabó György Béla képviselı: Amikor közöltem, hogy sajnos 8 ember azt írta, hogy nem
hajlandó kimenni, az ottlakai volt jegyzı azt mondta, hú de jó még 35 ember is sok.
Laduver Attila képviselı: Hát hogyne gyerekek az autópályán miért találták fel a külsı
sávot? Hogy aki nem tud haladni álljon félre. Itt is ez van aki nem bírja álljon félre.
Krucsai József polgármester: Zárjuk rövidre ezt a vitát. Megfogalmaznám, mit teszünk ebbe
a kérdésben. Megkérjük a jegyzınıt meg Klárikát, hogy a mi elvárásunk szerint ezt a
konzorciumot dolgozzák át. A közmunkásokat ki fogjuk értesíteni, hogy ki az aki vállalja,
vagy nem vállalja, mert jövıre már az 55 év feletti is szóba jöhet. Nekem még mindig
közelebb áll a 10-i konzorciumi amit elfogadtunk, hogy a vagyon így legyen felosztva. Aki
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önmaga pályázott és önállóan nyerték az eszközöket, azok ott maradnak, azok hogy fognak
szövetkezetet alakítani arra a 10 emberre?

Laduver Attila képviselı: Most kezd kialakulni, most próbálnak.
Akkor fogalmazzuk meg, hogy itt minél több ember részt vegyen, és mindenki azt akarja,
hogy az embereknek korrekt tájékoztatást adjunk.
Szabó György Béla képviselı: Én meg még azt akarom, hogy dupla ennyit kapjanak.
Laduver Attila képviselı: Nincs akadálya Gyuszi, teremts munkahelyet, és fizess nekik nettó
100 ezret. Elıtted a lehetıség.
Simonka ezt úgy fogalmazta meg, hogy ezt úgy kell tekinteni, hogy ha nincs jobb. Próbáltam
követni, de igaz Gyurkát néha nehéz követni.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: Akkor itt nem érvényes a minimálbér?
Gál Klára pénzügyi ügyintézı: A kormány bevezette a közmunkás munkabért.
Laduver Attila képviselı: Na ugye Mónika, akkor Te sem vagy ugye tájékozott, ha ezt nem
tudod. Próbáljuk meg akkor kicsit lájtosabban. Lehet itt aggályokat felállítani..
Szabó György Béla képviselı: Nekem az az aggályom, hogy emberszámba vegyenek és
fizessenek meg. Ha ez van Magyarországon, akkor szomorú.
Laduver Attila képviselı: Akkor nem akarod, hogy legyen startmunka program. Hát akkor
szavazz ellene.
Laurovics István képviselı: 7 közmunkás volt kint a vezér úton, és majd úgy gondolják nem
fognak ennyiért dolgozni.
Laduver Attila képviselı: Pista hát nem kell, hogy Te helyettük gondolkodjál. Nem voltál
ott az ülésen megmondta Simonka, hogy most palánta csipeszelési munkát nem tud adni, most
ez van. Nem egyszerő ennyi embernek munkát adni, mikor az otthoniaknak nincs.
Krucsai József polgármester: Most azt hiszem ezt a témát kiveséztük.
Laduver Attila képviselı: Nem eléggé
Krucsai József polgármester: A 2011. november 10-én elfogadott konzorciumi
megállapodást visszavonjuk, tekintettel arra, hogy a másik két önkormányzat nem azokat
fogadta el. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
111/2011.(XI.29.) sz. határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselıtestülete visszavonja a 98/2011.(XI.10.) sz. határozatát
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Határidı: azonnal
Felelıs: Krucsai József polgármester

Krucsai József polgármester: A jegyzı meg a pénzügyes dolgozzák ki az elfogadható
konzorciumi szerzıdés tervezetet, aki ezzel egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
112/2011.(XI.29.) sz. határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselıtestülete megbízza a jegyzıt és a pénzügyi ügyintézıt,
hogy a startmunka pályázatra kötendı konzorciumi
megállapodást dolgozzák át.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Sódar Mária jegyzı

Restály László képviselı: Közmeghallgatás lesz?
Krucsai József polgármester: 5-én 6-án lesz közmeghallgatás, Gábortelepen 16.30 és
Medgyesbodzáson is 16.30 órakor.
Restály László képviselı: Az orvosi ügyelet, hogy Medgyesen megszőnt, tudunk mondani,
valamit errıl?
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: Mi sem tudunk semmit az ügyeletben dolgozók, a
telephely szőnt meg, akik eddig Medgyesegyházán dolgoztak, most átjárnak Kunágotára.
Több tárgy és hozzászólás nem lévén 15.25 órakor Krucsai József az ülést berekesztette.

Kmf.
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polgármester

Dr. Gogucz Erzsébet Mónika
jkv. hitelesítı

Dr. Sódar Mária
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Szabó György Béla
jkv. hitelesítı
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