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Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 2012. február
14-én 13.00 órakor megtartott nyilvános ülésérıl.

Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme
Jelen vannak: Laduver Attila Ügyrendi Bizottság elnöke
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika
Restály László
Román Aranka Ügyrendi Bizottság tagjai
Jelen vannak még: Krucsai József polgármester
Dr. Sódar Mária jegyzı
Gál Klára pénzügyi elıadó
Sramkó Katalin hivatali dolgozó jkv. vezetı
Laduver Attila Ügyrendi Bizottság elnöke: Köszöntöm a megjelenteket. Kérem, aki
egyetért a napirendi pontokkal kézfelnyújtással szavazzon.
A Bizottság egyhangúan egyetértett.
Laduver Attila Ügyrendi Bizottság elnöke: 2012. évi költségvetés tervezetének
megvitatása. Nagyjából átszaladva, négy kis címszót jegyzeteltem ki. Úgy néz ki,
nullszaldóval fogunk fordulni. Az idei évben 2 millióval lett magasabb a fıszámunk 148
millióval gazdálkodhatunk.
Az egyik hosszú lejáratú hitelünk kifutott, ez könnyebbség.
A cafetériát írtam ki, ott tudtatok egy picit emelni a köztisztviselık és közalkalmazottak
részére. Ez nem sok emelés, de ez is valami. Ez is egy picit arra mutat, hogy elég feszített
gazdálkodás folyt az önkormányzatnál.
Ami a legfontosabb az utolsó résznél volt a közfoglalkoztatottság. Két fıt tudunk 6 hónapra 8
órában és két fıt 6 órában foglalkoztatni. Ez átlagban nagyon kevés.
Megint nem akarom népszerősíteni, de a startmunkára ha ötven embert be tudjuk küldeni,
akkor talán. Több embernek tudunk pénzt adni. Tavaly ezzel a négy órás foglalkoztatással
nem sokra mentünk.
Krucsai József polgármester: Na most a közfoglalkoztatásba a közös úgymond startmunka
programba ha a 40-50 ember elmegy. Mezıgazdasági úgy néz ki március 1-tıl fog indulni 10
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fı a vízgazdálkodásnál felvette a munkát. Március 1-tıl 6 fıt az önkormányzat fog
foglalkoztatni. A start közmunka programba, nem tudom a második forduló mikor lesz kiírva,
de abba is fogunk pályázni.
Laduver Attila ÜB elnök: ha számolunk, akkor 73 fı akit foglalkoztatni tudunk.
Krucsai József polgármester: Plusz még a kertjeinkre be fogunk pályázni.
Ladvuer Attila ÜB elnök: Én azt nézem mennyi pénzzel kerül több a faluba. Ez egy
szerintem egy látványos javulás lesz a tavalyihoz képest.
Krucsai József polgármester: Persze ebbe lesz még olyan is aki vállalkozókhoz el tud
helyezkedni.
Laduver Attila ÜB elnök: A mezıgazdaságban lévık túlmunkája legjobb tudomásom szerint
400 Ft-os órabérbe ki lesz fizetve.
Van egy kis tartalék pénzünk, meg is egyeztünk mire költünk, viszont én nagyon erıltetném a
polgármesteri hivatal központi főtését, hogy a következı telet ne gázzal kezdjük.
Krucsai József polgármester: Az elızetes adatok szerint nagyon nagy esélyünk van, hogy
támogassanak bennünket. Még itt mondanám, hogy a közalkalmazottaknak a munkaruháját 20
ezer be van tervezve, javaslom 30 ezerre emeljük meg ezt az összeget, mivel ott sem volt
béremelés. İk is szigorúan takarékoskodva gondoskodtak.
Laduver Attila ÜB elnök: Még majd szentté avatjuk ıket. Ha semmi másért, mert öt éve
semmit nem kaptak, ezt támogatom. Köszönöm. Ennyi lett volna.
Restály László ÜB tag: Nem tiszta elıttem Bacsáné, most, hogy fel lett véve mint
önkormányzati foglalkoztatott?
Krucsai József polgármester: Munkaügyön keresztül most közfoglalkoztatott, és az
idısekkel tartja a kapcsolatot.
Restály László ÜB tag: A villamos energiánál látok nagy eltérést ott hogyan lehetne még
takarékoskodni? A kispályára csak fel szeretném hívni a figyelmet, hét közbe teljesen
fölösleges égetni a villanyt. Elég hétvégén, hogy is mondjam, hogy használják a világítást,
nem beszélve, hogy kik járnak oda.
Krucsai József polgármester: A közvilágítás a nagy összeg, nem az intézményeké. A
kispályánál idıszakonként van felkapcsolva, és le is kapcsolják. Most nem volt olyan, hogy
éjszaka el kell jönni kikapcsolni a villanyt.
Restály László ÜB tag: Nem tiszta az óvoda kérdés ez a négy millió forint, hogy külön
támogatás, hogy jön össze, hogy az önkormányzatnak plusz támogatni kell az óvodát.
Gál Klára pénzügyi ügyintézı: Ennyivel kevesebb normatívát kap a közoktatás, ezt nekünk
kell mellétenni.
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Restály László ÜB tag: Cafetéria én ezzel nem tudok megbarátkozni. Ez 1,3 ezer plusz
kiadás az önkormányzatnak. Azt is kiszámoltam, hogy az önkormányzati bérek, ha elosztom
hattal 215 ezer forintos fizetés jön ki.
Gál Klára pénzügyi ügyintézı: Nem annyi a plusz, 1,1 milliót kötelezı adni.
Restály László ÜB tag: A kormány mit mondott, a 200 alatti fizetéseket kell kompenzálni.
Nem annyira elıírt dolog ez, hogy kell. Csak majd lesz olyan napirendi pont, aminél ott én
meg majd kíváncsi leszek mi lesz a testület véleménye. Azért mondom, hogy ha itt adunk, ott
is, majd mi lesz a vélemény kíváncsi vagyok. Én most a villanyáram, meg az ivóvízminıségjavító programban, most akkor ez marad így, vagy ez függıben van?
Krucsai József polgármester: Azért kell így csinálni, mert ez meg lesz pályázva.
Laduver Attila ÜB elnök: Megköszönöm Restály képviselı elıadását a költségvetéssel
kapcsolatban.
Akkor összefoglalnám: a képviselı-testület felé elfogadásra javasoljuk.
Laduver Attila ÜB elnök az ülést 13.20 órakor berekesztette.

Kmf.

Laduver Attila
ÜB. Elnök

Dr. Sódar Mária
jegyzı
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