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JEGYZİKÖNYV

Készült: 2010. december 7-én 17.00 órakor Gábortelep Vasút u 27. sz alatti nyugdíjasklub
épületében tartott közmeghallgatáson.
Jelen vannak: A képviselı-testület tagjai jelenléti ív szerint
A hivatal dolgozói jelenléti ív szerint
A település lakossága jelenléti ív szerint

Napirendi pontok:
1. napirendi pont
Az Önkormányzat 2010.évi gazdálkodásának értékelése
Elıadó: Krucsai József polgármester
a beszámoló jelen jegyzıkönyv mellékletét képezi

Krucsai József polgármester: Kérem a napirendi ponttal, vagy bármely aktualitással
kapcsolatban a hozzászólásaikat
Hozzászólások:
Laurovics Istvánné: Amit nyert az önkormányzat, fejlesztési pályázatot, a busz kifizetési
kérelmének a benyújtása mikor történt?
Gál Klára pénzügyi ügyintézı. Október 22.
Laurovics Istvánné: mikor nyílt rá lehetıség?
Gál Klára pénzügyi ügyintézı:.Június 30-elsı határidı okt.30-ig második.
Laurovics Istvánné: Azt olvastam, hogy azért került ilyen helyzetbe az önkormányzat, mert
nem lett benyújtva idıben .
Gál Klára pénzügyi ügyintézı. Elsı fordulóban nem lehetett benyújtani, de a másodikban
igen.
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Laurovics Istvánné. Akkor elsején már be lehetett volna.
Gál Klára pénzügyi ügyintézı:. Ennek nincs jelentısége, intervallumban van meghatározva.
Laurovics Istvánné: Akkor nem úgy van, hogy meg sem jön az idén?
A matricázás hogy áll?
Nagy Gézáné alpolgármester: itt a jegyzı el tudja mondani mi történt.
Szabó György Béla képviselı. Kijelölt cég kell csinálja. Ez pénzbe került, az állam
megszüntette a támogatást ezért állt.
Laurovics Istvánné: Az Univerzálban van egy cég, ott meg lehet várni.
Szabó György Béla képviselı. Meg van határozva, kinek hol lehet csinálni.
Laurovics Istvánné. Mi történt a körjegyzıséggel?
Tóth János:Már elnézést, de a buszhoz még hozzászólnék. Három lehetıség volt. benyújtva,
miért azt a buszt választották ki amire még öt milliót kellett hozzátenni? Miért nincs itt az
elızı vezetés, ezt lehet nyaggatni ezek csak két hónapja vannak hivatalba.
Nagy Gézáné alpolgármester: A pályázati pénz számlára utalásáról mindnyájan tudjuk,
lehet csak januárban lesz belıle valami. Elképzelhetı, hogy decemberben nem jön meg a
támogatás.
Krucsai József polgármester: Megnéztük a lehetıséget, a körjegyzıséghez. Hoztunk egy
határozatot, hogy lépjük meg, akitıl kaptunk szerzıdés tervezetet, az a mi
önkormányzatunkra nem elınyös, ez nem mindenáron kötelezı nekünk meglépni, ezért ettıl
visszaléptünk.
Nagy Gézáné alpolgármester: Nem titok Pusztaottlakát kerestük meg, a gesztorságot
magának akarta tartani, amit mi úgy gondoltunk nem szeretnénk. A határozatunkat tegnap
vissza is vontuk, a körjegyzıség egyelıre nem fog megvalósulni.
Laurovics Istvánné:. Az elsı lendületben ezt már tudni lehetett volna, hogy itt a farka
csóválja a kutyát.
A gondolata is kárhozatra ítéltetett, mert nem tudom honnan gondolta valaki is, hogy a
Simonka Gyuri kiengedi a kezébıl a gyeplıt.
Krucsai József polgármester: Ez nem járt volna számunkra elınnyel, ezért visszaléptünk
tıle.
Nagy Gézáné alpolgármester: Pusztaottlaka igényelte volna le a normatívákat is, nekünk
akkor kell, amikor megjön, attól tartottunk, nem fog rendelkezésre állni, amikor kell.
Krucsai József polgármester: Átolvastuk a szerzıdéstervezetet, minden képviselınek
kiküldtük véleményezésre, már a testületi elıtt a képviselık majdnem minden tagja jelezte,
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hogy észrevétele van. Nekem már akkor megszülettek a gondolataim, hogy miért nem lehet
ebben a formában a körjegyzıséget létrehozni.
Laurovics Istvánné : Visszatérvén a tanyagondnoki hálózat mivel nem volt átminısítve, az
akkori jegyzınek lett volna feladata, hogy átminısíttesse. Alapvetı feladatokat sem látott el,
és ezért került az önkormányzatnak plusz kiadásra, nem azért mert a testületi tagok voltak
alkalmatlanok. Tanúság, aki akkor idejött egy héten egyszer letudta a jelenléti ívét. Nem kell
akkor közösködni senkivel.
Szabó György Béla képviselı: Rosszul írták ki, rosszul értelmezték, a békéscsabai jegyzı
mindezt ellenjegyezte,aztán kihúzta magát, mégis mi fizettünk.
Laurovics Istvánné: Elsı körben akkor is a benyújtót terheli a felelısség.
Krucsai József polgármester: A tanyagondnoknak is folyamatosan van továbbképzés a
jegyzıvel együtt remélem odafigyelnek.
Nagy Gézáné alpolgármester. Ha elıretekintve is szólhatnánk. Nagy terhet fog ránk róni a
közhasznú közcélú foglalkozás, a kormány átalakítást tervez ezen a téren. Akinek nem lesz 30
napos munkaviszonya a másik évben nem jut ellátáshoz. Oroszlánrésze lesz az
önkormányzatoknak, hogy segítse az embereket, hogy ne essenek ki az ellátásból. Ebbe
szeretnék mindenki véleményét kikérni, mik legyenek azok a feladatok amiket ebben ellássuk.
Említettük már a járdák, porták rendbetételét.
Laurovics Istvánné Javítsd ki, de a kormány az értelmes közmunkát kívánja támogatni. Te
voltál legjobban felháborodva a közmunkások ún. teljesítésén.
Nagy Gézáné alpolgármester: Örülök, hogy dolgoznak az emberek, nem úgy mint az elızı
vezetés. Rám lehet mindent mondani, mocskolódni. Aki ismer tudja eddig is támogattam a
közmunka foglalkoztatást, és ezután is fogom.
Laurovics Istvánné: Beszéljünk arról, hogy a szomszéd településen lévı alpolgármester
letette az esküt és lemondott a tiszteletdíjról, pedig az csak egy pedagógus.
Nagy Gézáné alpolgármester: Az a szomszéd település. Engedd meg, hogy én magam
döntsem el, hogy tiszteletdíjért vállalom-e a megbízatásomat.
Krucsai József polgármester: A járdákra visszatérve, nem is inkább a költségek, ott inkább a
munka a fontos.
Restály László képviselı: A közmunkával kapcsolatba, meg lesz szigorítva, arra szeretném
felhívni a figyelmet,hogy az önkormányzatnak majdnem személyre szólóan kell pályázni. Aki
be lesz hívva de a saját környezetét nem tartja rendbe, könnyen lehet szigorítani, hogy
kikerüljenek a körbıl, és ne legyenek behívva. Lehet szankcionálni. Mert aki a közmunkát el
tudja látni, az a környezetét is tartsa rendbe.
Forgó Tibor. Összeírtam pár kérdést. A közmunkáról:Valamikor én is benne voltam. Nem
egy dicsıség. Sokan úgy érzik, hogy nekik ez jár, ha véletlenül szólsz neki, akkor csak azért
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sem csinálja meg. Sértve érzik magukat, hogy szólsz nekik. Nem lehetett tudni, hogy kik a
vezetıjük, be kellett a gábortelepinek aláírni a jelenlétit, aztán visszabiciklizni az elvett két
órát belıle. Érzek hiányosságot, hogy legyen megszabva, mennyit kell csinálni egy nap alatt.
Igazat adok, hogy ez egy lehetıség, de ne éljünk már vissza vele. Sokan képesek ülni
napokig, hogy semmit nem csinálni. Ne vegye már zokon, hogy valaki mer neki szólni. Ha
van egy fınök, nap-mint nap ellenırizze, ne adj isten készítsen fényképet, mert van aki úgy
alszik, nem lehet felkölteni, mert megivott három sört.
Szeretném megkérdezni mi van a rendırrel? Lesz másik, mi lesz a lakással?
Üres szolgálati lakások vannak mi lesz azokkal, a kihasználatlan épületekkel mi lesz. Ez mind
költség.
Az elsı képviselı-testületi ülésen nem voltam ott. Volt olyan, hogy képviselık tartózkodtak.
Úgy gondolom, ha a lakosság megválasztotta az embert akkor ne tartózkodjon, ha abban
érintett. Én nehezen tudom értelmezni, hogy kit képvisel, ha ı tartózkodik.
Iparőzési adó van, úgy tudom kivetették az ıstermelıkre is. Bizonyos értékhatár felett ki lehet
vetni be lehet fizetni. Érdekes, hogy ha én nem segélyre állok sorba, de még fizessek, ha eléri
az értékhatárt.
Jövı hónapba már nagy hó lesz, van-e valami elképzelés ki fogja ledúrni?
Mi Újság a csatorna beruházással?
Felírtam még, hogy spórolás. Volt szó arról, ahol lehet spórolni. De konkrétan vannak-e olyan
dolgok amiken lehet spórolni. Biztos voltak az elmúlt négy évben kiadások, amik nem voltak
fontosak.
Krucsai József polgármester: Rendır leadta a szolgálati lakás kulcsát. Gyakorlatilag
állományilag nem tartozott ide eddig sem. Áprilistól a határrendészetet beolvasztják a
rendırségbe, és onnan kapunk egy rendırt, aki itt fog tevékenykedni.
A szolgálati lakások karbantartása valóban problémákat okoznak. De az intézményeknél is
olyan hatékonyan főtünk, ami költségtakarékos. Három szolgálati lakásunk van, amit nem
lehet elpazarolni. Ha valaki olyan szorult helyzetbe kerül akkor oda lehet adni neki. Ezt
megpróbáljuk úgy kezelni.
A képviselık tartózkodásával kapcsolatban a törvény erre lehetıséget ad.
Nagy Gézáné alpolgármester: A képviselık tartózkodásához. Én is volt amikor
tartózkodtam. Abban az adott pillanatban nem tudtam eldönteni, hogy igen vagy nem. Példa
erre, hogy elıterjesztés nem tartalmazta azt az információt, ami alapján eldöntöttem volna,
nem tudtam eldönteni nyugodt szívvel, hogy igen, vagy nem.
Forgó Tibor: Nem ismerem ezt a mechanizmust, de nem kellene hamarabb megkapjátok az
anyagot, amirıl döntötök? Igazából úgy mőködne ez jól, ha megkapnátok elıre az anyagot.
Értem, ha akkor nap kapod meg, akkor nem tudod eldönteni.
Nagy Gézáné alpolgármester: Van olyan, hogy megkapjuk elıre, át tudom nézni. Van
amikor egy elıterjesztést testületi ülésen kapjuk meg, mert annyira szoros a határidı.
Krucsai József polgármeseter: Tegnap pl. 300 oldal egy órakor jött meg és két órakor volt a
testületi ülés.
Laurovics Istvánné: Önálló vízmő létrehozására nincs lehetıség?
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Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: De, csak nem tudnánk kifizetni.
Laurovics Istvánné Apácán felét fizetik. Gyakorlatilag itt egy kutat kell fúrni és semmi
egyebet. Ki lehetne azt a helyzetet használni, hogy Bodzás különös hátrányt szenved a víz
miatt. Apácán sokkal egyszerőbb a saját vízmő, mintha itt be kellett szállni, benne van a
malomkerékbe és nem lehet kilépni.
Krucsai József alpolgármester: Apácának is kell majd vásárolni javító vizet.
Laurovics Istvánné: A szolgáltatásnál tartunk, nekem mindegy , hogy a kukát egyszer viszik,
vagy kétszer, de vannak idısek, akinek lehet egyszer is elég volna. A nyugdíjasnak az a
minimális összeg is nagyot jelent.
Krucsai József polgármester: Hoztak Brüsszelben egy törvényt ezzel kapcsolatban. Tetszik
nem tetszik, kétszeri szolgáltatást nem lehet vissza szorítani, a lomtalanítást lehet szőkíteni, de
megszüntetni nem lehet.
Laurovics Istvánné: Ahol nem laknak évtizedek óta, ott az önkormányzat miért köteles
feltámogatni? Ott van a Gál ház, már emberemlékezet óta nem lakik senki, költség elrohad a
fa.
Krucsai József polgármester: Bontás van kiadva rá, válóperi ügy van, mi lesz az eredménye
nem tudni.
Tóth János: Saját vízmő: Annyiba kerülne, hogy egy város belerokkanna. Uniós szabvány
szabja meg. Dolgoztam a konzervgyárban vízkapacitása annyi, mint három falu kapacitása és
650 millió forintba került a berendezése. Olyan elıírások vannak.
Lauvics Istvánné: Meg vagy gyızıdve róla, hogy most uniós vizet iszunk?
Krucsai József polgármester: Felkérem Számel Mihálynét, hogy az adóval kapcsolatban
tájékoztasson.
Számel Mihályné adóügyi elıadó: 2001-tıl került bevezetésre az iparőzési adó. Az
önkormányzatot rákényszerítették. Elıtte volt a vállalkozók kommunális adója. Akkor
mindenki beletartozott aki a 400 ezer forintot elérte. Az ıstermelık nálunk nem voltak
mozgatva, utána megvolt, hogy az adóerıképességet az Apeh szabályozta, annak alapján
meghatározták mennyi az amit be tudnának szedni. Ezt mindenképpen muszáj volt. Utána
változott, hogy a 2,5 milliót levitték 1,5 millióra. Jelenleg nincs semmi mentesség, nulla
forinttól adózik 2 %-kal.
2011-tıl a vállalkozók kommunális adója megszőnik, helyette valami adónemet bevezethet a
testület.
Az adózás önadózás, tehát önként kell bevallani meghatározni, hogy mennyit kell fizetnie.
Krucsai József polgármester: Utak rendbetétele tervben van. Januárban, ha tudunk behívni a
közmunkára, akkor fogunkneki.
Csatorna beruházás nem jött össze, a lakosság nem akarta.
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Spórolás:Házi segítségnyújtást, szociális étkezést, családsegítést és a gyermekjóléti
szolgálatot társulásban kívánjuk megvalósítani. Sokkal nagyobb normatívát fognak
biztosítani. Ennél komolyabb spórolást most nem lehet megvalósítani.
Tóth János. Annyi a kérésem, hogy rehabos melóval van-e valami lehetıség, van már cég?
Krucsai József polgármester: Csak akkor lehet beindítani, ha a nappali ellátás megvalósul.
Ez nem cégfüggı, utána az értékesítést meg kell oldani.
Tóth Ildikó: Közmunkás programra térnék vissza. Tibinek szeretnék szólni, Te ne
szóljál,mert együtt dolgoztam veled. Jó lenne, ha lenne fınökük aki megmondja mit
csináljanak.
Krucsai József polgármester: A képviselı-testület remélem a lakossággal együtt megállapít
egy közmunka tervet.. Utána ez számon kérhetı legyen.
Laurovics Istvánné. Szankcionálni kell, aki nem dolgozik, vagy ittasan dolgozik. Fodor
Miskát egyetlen egyszer szondáztatták meg és három hónapig ellátás nélkül maradt. Mikor
Bódi Janit Pista elküldte, mert nem tud a lábán állni Te jöttél oda, Szabó Gyuszi, hogy
menjünk a temetıbe ott van 25 ember válasszunk közülük. Akkor mondtam vigyázzatok,
nehogy felköltsétek ıket.
Fodor Miska volt az aki megfelelı állapotba volt. Ha egyszer ellátás nélkül marad utána tudja,
hogy kell dolgozni.
Szabó György Béla képviselı Azt mondom a közmunkával kapcsolatban a közmunkásoknak
nem lenne dolga csak a buszmegálló, meg a közterület, mert komoly szankciókat kellene
kiszabni, hogy mindenki tegye rendbe a portáját.
Krucsai József polgármester: Komposztáló ládákra való pályázati lehetıség nyílik.
Volna egy lehetıség, hogy a mezıırséget felállítani. Pusztaföldváron a gazdák 400 Ft/ha
összeggel szállnak, be a mg. Minisztérium támogatja ezt. A külterületeken a
vagyonbiztonságot ez nagymértékben segítené. Ezen el kellene gondolkodni.
Dr. Sódar Mária jegyzı: Két részbıl tevıdik össze a költségvetése a mezıırnek, az állami
támogatás, a másik támogatási forma a földtulajdonosok befizetése. Az állam 300 ezer
forintot ad megalakuláskor aztán pedig havonta 50 ezret.
Laurovics Istvánné: Legalább ez értelmes dologra lenne fizetve.
Restály László képviselı: Tegnapi testületin elhangzott, de eddig itt senki nem vetette fel az
óvoda kérdését. Van szándékunk, hogy szeretnénk visszaállítani, de ez csak úgy menne ha a
szülık úgy állnak hozzá. Egy összefogás kéne, hogy legyen, mert az is kérdés, hogy az
óvodások, ha máshova eljárnak, egy bizonyos létszám meg kell lenne, meg a szülık
beleegyezése meglenne. Ez is egy téma, esetleg az alsó tagozatot visszahozni. Csak azért
említettem meg a gábortelepi óvodát, mert Gábortelepen vagyunk.
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Lauovics Istvánné kizárt, mert támogatást vett fel az önkormányzat és vissza kellene
fizessen, ha munkahelyet állít vissza!
Krucsai József polgármester: Gyereklétszámmal nincs gond. Az óvoda amúgy is társulásba
lenne mint eddig, visszaállítani, csak szorgalmi idın kívül lehet visszaállítani. Medgyessel
elızetesen ezt már tárgyaltuk, itt lesznek fizetési kötelezettségek, mint jubileumi pénz, meg
végkielégítés.
Laurovics Istvánné:Gondolkozzunk reálisan.
Tóth János: Van annyi gyerek, hogy az óvodába legyen gyerek. Csak azt kellene
végiggondolni, hogy mikor a volt polgármester sem járatta egy percig sem ide a gyerekét,
akkor nem volt érintett.
Nagy Gézáné alpolgármester: Nem a hasunkra ütöttünk, mikor ezeket kiszámoltuk. Meg
tudjuk mondani, az adatokat.
Pleskonicsné Lengyel Mária óvónı: 10 gyerek jár, de még 2 jön. 2010-ben 8 gyerek tölti be
a 3 évet, és van Gulyáséknak két gyereke aki még Apácára jár. Nagyon várják a szülık, hogy
legyen óvoda.
2012-ben 21 gyerek lenne 2013-ban 16-17 lenne.
Nagyon meg kell fontolni, megszenvedték a gyerekek a beköltözést, ugyanígy meg fogják a
visszaköltözést. Azt is el kell gondolni, hogy fogunk buszozni 21 gyerekkel.
Dr.Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: Szépek ezek a számok, de összlétszámban nem lesz
több.
Tóth János: Mitıl másabb a gábortelepi gyerek mint a bodzási?
Laurovics Istvánné: Racionálisan mondjuk már ki, hogy két intézményt nem lehet
mőködtetni, vagy az egyik, vagy a másik.
Krucsai József polgármester: Ezt számoljuk.
Laurovics Istvánné : Mondjuk már ki nyíltan azért lett az iskola bezárva, mikor 72 gyerek
volt benne.
Krucsai József polgármester: ott kezdıdött, hogy 72 gyerek járt ide de 120 iskolás volt.
Miért volt ez a nagy elvándorlás erre senki nem adott választ.
Restály László képviselı: Nem úgy mőködtek a dolgok. Gond volt a pedagógusokkal, nem
úgy mőködött az önkormányzat, az iskola.
Laurovics Istvánné: Ennyi pénzbıl nem lehet kijönni, ha valaki józan ésszel végiggondolja.
Az önkormányzati rendszerhez is hozzá fognak nyúlni, nem hogy plusz óvoda legyen.
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Krucsai József polgármester: Ez így nem biztos, hogy meg fogja állni a helyét. Ha az
óvodákhoz meg a kisiskolákhoz plusz normatívát adnak, akkor jó, ha nem akkor nagyon át
kell gondolni.
Tóth Ildikó: Az óvoda létrejöhet, ha a szülık idehozzák a gyerekeket.
Nagy Gézáné alpolgármester: No meg, hogy a költségvetés ezt támogassa. 4-5 millió forint
plusz költség volna, erre kell megkeresni a forrásokat. Ha a szülık hajlandóságot mutatnak, és
a forrás adott lesz. Szeretnénk.
Tóth Ildikó: Posta lehet-e hogy legyen? Tudom nem önkormányzati feladat.
Krucsai József polgármester: A medgyesbodzási postát egy magánszemély vette ki.
Utánanéztem, és érdeklıdtem, hogy az Áfész a régi táposbolt helyiségét rendelkezésre
bocsátja. Azon vagyok, hogy a lehetı legrövidebb idın belül el akarok járni.
Tóbiás Julianna: A gábortelepi faluvégén nem lehetne szemetest kitenni, olyan valamit, ami
szemetesnek néz ki. Két lakó rendszeresen tesz ki edényt, de a vasasok mindig elviszik.
Krucsai József polgármester: Van olyan lehetıség a vízgazdálkodással felvettem a
kapcsolatot. A csatornák tisztítására lehet engedélyt kiadni. A vékonyától a vastagjáig
mindent ki kell takarítani. A jegyzıtıl lehet engedélyt kérni.
Laurovis Istvánné. A mezııri szolgálat ezért is áldásos lenne.
Krucsai József polgármester: A gázfogadóról is elvitték a tetejét. A vízaknáknak elviszik a
tetejét.
Tóth János: Csatornatisztítással kapcsolatban lehet akkor engedélyt kérni.
Krucsai József polgármester: Igen a jegyzı ad engedélyt.
Laurovics Csaba. Azt tegyétek hozzá, a csatorna aljába is a szemetet is takarítsák ki ne csak
a vastag fa legyen a lényeg. Sok helyen tele van szeméttel a csatorna alja, a takarításhoz az is
hozzátartozik.
Krucsai József polgármester hozzászólás és több kérdés nem lévén 18.50 perckor a
közmeghallgatást bezárta.
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