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JEGYZİKÖNYV

Készült: 2010. december 9-én 17.00 órakor Medgyesbodzás Széchenyi u. 45. 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 az elhangzottakkal, illetve bármilyen aktualitással
kapcsolatban hozzászólásaikat, véleményeiket.
Hozzászólások:
17.06 órakor megérkezett Laduver Attila képviselı
Galló Ferenc: Útpályázattal kapcsolatban kérdezem, hogy történt ez? 50 milliót nyertünk
útfelújításra, már csak be kellett volna menni, pótolni a hiányosságot Nem értem, hogy lett ez
mégis elveszítve. Más majd fel fogja használni. Medgyesen elég volt a 6 nap, ott tudták
pótolni a hiányosságokat.
Krucsai József polgármester: 2010. áprilisában már egyszer elutasították, mert nem a
kiírásnak megfelelıen lett beadva. Ez meg lett fellebbezve. 2010. októberben elutasították.
Volt egy bejárás, ami alátámasztotta, mivel a pályázat nem lett átalakítva győjtıúttá, a
rendezési terve még mindig nem lett módosítva. A Petıfi- Hunyadi utca keleti fele új útként
lett beadva, holott öt éve ott útalap van. Nem volt forgalomszámlálás, nem volt csatlakozásra
hozzájárulás kérve. Három napos határidı volt, majd adtak még három napot de olyan
feltételeket szabtak, amit nem tudtunk megoldani. Kerestük a pályázat készítıjét, semmi.... Az
Önkormányzatnak nincs egy nyomtatott példánya, hogy a pályázatíró, meg a tervezı miért
nem pótolta és miért nem úgy adta be, azt hiszem ezt nem hiszem tılem kell megkérdezni.
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Bánfi István: Mint volt alpolgármestertıl úgy gondolom meg lehet kérdezni.
Krucsai József polgármeseter: Meg lehet, csak mi semmibe nem voltunk beavatva. Az,
hogy át legyen írva, és át legyen költségelve a pályázat, ezt hat nap alatt két pályázatíró cég
sem tudta volna megcsinálni.
Ács Istvánné: Áprilisban lett beadva, és csak októberbe jött meg a válasz?
Krucsai József polgármester: Elıször is el lett utasítva.
Nagy Gézáné alpolgármester: Nem tudom elolvassam-e a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
levelét ebben a tárgyban? (a levél a 2010. december 6-i testületi ülés melléklete)
Varga Gáborné: Hogy is vannak a pályázatok? Tudni kell, melyik kilincset kell megfogni,
így nyernek pályázatot. Aki nem tudja, mit kell beleírni, az nem nyer. A volt polgármestert
még most is felhívják, mit kell pótolni. Medgyesegyháza tudta, Pusztaottlaka tudta, csak itt
nem, ez érdekes.
Szóbeszéd, vagy nem szóbeszéd, évek óta nem jártam közmeghallgatásra, nem bírtam
elviselni azt a sok szennyet, mocskot, amit a férjemre hordtak. Mindenki csak annyit adjon,
amit ı a sajátjából adott. Összeszedtem pár kérdést amire szeretném, ha válaszolnának.
Igaz-e, hogy ismeretlen tettes ellen feljelentés ellen feljelentést tettek, eszközök nem
stimmelnek, Mit keresnek?Mit? Mindenki tudja miért van az önkormányzatnak traktora,
Magyarbánhegyes adta. A tisztelt alpolgármester is tudta, mert akkor még nem volt ellensége,
úgy ment, hogy a polgármester állandóan épített, ha valami hiányzott akkor onnan az ı
portájáról vitték.
Kár volt feljelentgetni, a ravatalozón már háromszor számolták meg a cserepeket.
Aki hivatalban van tőrnie kell, a gyalázkodást, amit el kellett viselnem, akkor amikor a
vámhivatal a lakásomon a hőtımet kipakolta.
Hogyan képzeli el a polgármester Óvoda iskola visszaállítását?
Ha kell, elviszem az átadási iratokat, ez is szóbeszéd, hogy 70 millió hiánnyal adta át
Varga Gábor a hivatalt. Ez nem igaz.
A nyugdíjasok nagyon várják a karácsonyi csomagot, lesz-e?
Milyen számlákat keresnek a falunapokról? Számlákat keresnek, ezt is hallottam. Ezt
is két-három képviselı a saját zsebébıl fizette.
Ilyen gazdagok vagyunk, hogy dobáljuk a több négyszázezer forintokat, mőszakist
fogadunk, könyvvizsgálót fogadunk?
Újságcikk: Ez hír, hogy a 30 napon túli tartozást kifizettük? Ez eddig is így volt.
Újságban megjelenik, hogy az elızı vezetés: Ti nem voltatok tagjai?
Kinek a feladata a visszaigénylés a buszpályázatnál, Te intézkedést tettél? Nem a
jegyzı feladata?
Vége a kampányidıszaknak, tenni kell! Lehet a férjem modorával baj volt, de ment és
csinálta, dolgozott nem beszélt. Szét kell nézni a két faluba és utána kritikát alkotni. Úgy
dolgozott, hogy két évig mindenhol feljelentették, hogy el se tudjon indulni. Mindenhol van
ismerısünk, megmutatták a feljelentéseket, nekünk ezt tőrni kellett alázattal, és a semmibıl
csinálni valamit.
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Még egy a kérésem. Felejtse már el Varga Gábor nevét. Alkossanak dolgozzanak,
nem fogja a köreiket zavarni. Egy korszakot lezárt, ı dolgozik, épít.
Akiket éveken keresztül segített azok szúrták hátba. Ez itt így szokás.
Krucsai József polgármester: Mit keresünk? Azt keressük, amik 2007 óta számlára meg
lettek véve eszközök és a leltárnál nem voltak meg.
Óvoda visszaállítása. Úgy szeretnénk, Ottlakán megszőnik, mint óvoda és
tagintézményként, szorgalmi idın kívül, ha a lakosságnak igénye lesz és az önkormányzat
.forrást elı tud teremteni akkor visszaállítjuk.
Iskola: ha erre forrás lesz és ha a szülık hajlandóságot mutatnak, hogy visszaállítsuk,
mert ezt csak velük együtt tudjuk, akkor megcsináljuk. Az óvodára nagy igény van, komoly
igény mutatkozik.
Nyugdíjasok csomagja. A közmeghallgatás után lesz egy rövid testületi ülés a testület
akkor fogja eldönteni, mikor és kiket tudunk támogatni.
Milyen számlákat keresünk? Nem keresünk semmit, nem tudom milyen hírek
keringenek. A feljelentésekkel olyan embereket nem kell vádolni, akik ennek nem voltak
részesei, volt elég ember aki valamilyen oknál fogva meg lett bántva. Ezek a feljelentések 10
évvel ezelıtt is voltak,
Varga Gáborné: Nem vádaskodok, tényként mondom.
Krucsai József polgármester:
A mőszakis foglalkoztatása, ki volt írva a pályázatnál eddig is. Az, hogy valaki
megvizsgálja, hogy milyen módon kell támasztani, ez a pályázat követelménye.
Nem 12 éve, hanem 20 éve sem volt könyvvizsgálás az Önkormányzatnál.
Ezt az újságcikkest végül is nem értem.
Varga Gáborné: Ott van az újságban: az elızı vezetés, abba Te is beletartozol.
Krucsai József polgármester: 7 és fél év alatt háromszor hiányoztam testületirıl.
Varga Gáborné :Pont amikor kellett volna, hogy ott legyél.
Krucsai József polgármester: Nem tehetek róla, hogy nem lehet bizonyos dolgokat
elhalasztani. Megtudtam melyik nap lesz a testületi, arra a napra programom volt,átraktam
másik napra, majd üzentek, hogy másnap van a testületi, ez nem az én hibám.
A busz visszaigénylés megtörtént, október 22-én elment, valószínő még az idén meg fogjuk
kapni.
Varga Gáborné: Varga Gábor is megtette az intézkedést, ugye Gyuszika, és a jegyzı nem
tette meg. Szólt neki, de nem lett elküldve.
( Szabó György Béla képviselıre utalt)
Dr. Sódar Mária jegyzı: Valóban júniusban is lett volna egy kifizetési idıszak, megbízott a
polgármester készítsük elı az iratokat.
Akkor az én álláspontom az volt hogy csak a felmatricázott busz esetében lehet benyújtani
kifizetési kérelmet, mivel a projekt akkor van lezárva, mikor a közzétételi kötelezettségnek is
eleget tett a pályázat. Késıbb azonban informálódtunk, és beadtuk azért hogy az ügyfelet ne
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érje hátrány engedtek a feltételbıl, mert a kormány leállította a matricázást. Addig ingyenes
volt, most az önkormányzat költsége lesz.
Tóth János: Amúgy is hátrányos helyzető a falu 10 milliót kaptunk miért 15-ért vettünk
buszt? 10 millióért nem lehetett kapni?
Laduver Attila képviselı: A következı volt a helyzet. Az elızı képviselı-testület amikor
megnyertük a pályázatot, meghirdette a közbeszerzést. Hosszú idı telt el mire végigfutott.
Amikor nyertünk, mély anyagi helyzetbe kerültünk, viszont két év volt a lefutási idı, az
utolsó idıben felgyorsította az eseményeket, sajnos önhibáján kívül nem tudott mást
választani. Három pályázat érkezett. A Mercedesen kívül egyik partner sem tudott buszt
mutatni. Abba az ördögi körbe kerültünk bele, hogy vagy bukjuk a pályázatot, vagy
megvesszük, ezt a Mercedest, akinek érvényes ajánlata volt
Nem sokkal az iskola bezárás után volt a busz megnyerése, valóban akkor nehéz anyagi
helyzetbe jutottunk, az önkormányzatot kizárták az ÖNHIKIbıl. Mint Feri felvetette az utat.
Nem volt megnyerve. Azon lehetne vitázni, hogy ha nem történik kormányváltás, akkor ki kit
és hogyan támogat. A busz esetében azonban ez volt a helyzet, nem volt lehetıségünk
belemenni másba. Egy kis után számítás ha történne, nem is biztos, hogy ez egy rossz döntés
lesz, ha szervízigényét nézzük, pl. egy ottlakai Peugeot-val szemben.
Varga Gáborné: El kell menni megnézni, mennyi egy ilyen busznak az értéke. Ugyanígy a
Fordnál is meg kell kérdezni mennyibe került. Mennyit engedett a Ford szalon és miért
engedett. Mielıtt kritikával illetünk, valakit utána kell nézni. Varga Gábor dolgozott nem
pedig beszélt. Ugyanúgy, mint a saját portáján, mindig a legjobbat akarta.
Krucsai József polgármester: Gyuszika (Szabó György Béla képviselı) tájékoztatott, volt
egy Ford busz, olcsóbban akkor javasoltam, hogy hozzuk ki azt és ne fizessünk kamatot, a
többit meg tegyük a hitelkeretbe.
Iskola, hogy miért zárt be az iskola, mikor 127 gyerekbıl csak 72 járt ide, akkor fel lett téve a
kérdés. Ki hova járatta a gyermekét, szíve joga. Voltak itt túlórák, helyettesítések, öt
nyugdíjas pedagógus elment nyugdíjba, kérték a felmentésüket dolgozhassák le. Nem el lettek
küldve, párhuzamosan még hét munkakört fizettünk. Volt itt ilyen-olyan kiküldetés, meg
ajándékkosár. Nem véletlenül romlott meg a kapcsolat, az önkormányzat és az iskola között.
Ezt lehet vitatni, lehet mellébeszélni, ezek száraz tények,vannak itt pedagógusok, akik
szívesen ledolgozták volna az idıt.
Tóth János. A probléma az, hogy én egy átlagpolgár vagyok a faluba. Nem akarok rosszmájú
lenni, hogy kritizálok, én megkérdezem mi hogy volt. A tájékoztatás kijárna. A probléma ott
volt pontosan, ha valaki meg merte bírálni… Ez nem kritika csak egy kérdés volt.
Laduver Attila képviselı. A buszhoz: Szerintem nem igaz, hogy a 15 személyest kaptuk
volna 8 millióért.
Szabó György Béla képviselı : Attila , így volt.
Laduver Attila képviselı: A bátyám polgármester volt Magyarbánhegyesen ık a 8
személyest kapták volna. Nem tudom az hogy jött volna ki.
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Szabó György Béla képviselı:Annyit tudok hozzászólni, hogy voltam a Hoványnál. Ott az
önkormányzati kedvezménytıl kezdve sok mindent vettek. Úgy tudom azért nem Ford lett,
mert a kiírásban nem szerepelt.
Bozó Imre: A buszkérdéshez annyit tudok mondani. Régen összehívták a TSZ-ben tagokat.
A falunak nem kell tudni, csak a végkielégítést. Nem csak összedugjuk a fejünket, és
megkapjuk azt a 60 ezer forintot.
Laduver Attila képviselı: Nem akarom védeni az elızı vezetést, de nem volt ez titok senki
elıtt.
Zsadány Tatjána: Mondjátok meg a könyvtár mikor van nyitva?
Tóth János. A névtelen levelekre válaszolva. Döbbenet, még hozzám is be van dobva
névtelen levél. Jó lenne már abba hagyni. Bár én lennék olyan helyzetbe, hogy valakit tudnék
támogatni. A választási eredményt mindenki ismeri, ezt be kell fejezni, dolgozni. Nekünk is
nem a markunkat kell tartani, hanem megkérdezni miben tudunk mi segíteni.
Varga Gáborné: Szerinted nekünk miért van? Azért van mert teszek érte. És ezt kikérem
magamnak.
Krucsai József polgármester: Áttérhetünk egy másik napirendi pontra, hogy
közfoglalkoztatásban mit szeretnénk megvalósítani a településen. Járdáinkat megigazíttatni,
az öregek portáit, akik felajánlották azt bemőveljük. A közterületeket, parkokat mint eddig is
rendbe kell tartani. Majd ki fogjuk ezt dolgozni, a lakosság ötleteivel kiegészítve szeretnénk
kialakítani a közmunka programot.
Két pályázatot tervezünk, van egy amiben komposztáló ládákat helyeznének ki, a leveleket
főnyírásból való dolgokat le lehet komposztálni. Ha erre igény volna, ez nem egy utolsó dolog
. Nem tudom a lakosságnak mi a véleménye errıl.
A főtéskorszerősítésre van még lehetıség, ki fogják számolni a hivatalra, és épületeire, hogy
mennyibe kerülne. Ha ezt meg tudnánk valósítani, akkor ez borzasztó nagy takarékosság
lenne.
Szabó Pálné: Szerintem jó az ötlet volna rá igény.
Krucsai József polgármester: A lakosság számára teljesen ingyenes lenne.
Laduver Attila képviselı. A főtéshez tenném hozzá, az elızı vezetésben is sokat beszéltünk
errıl. Az a megállapításom, hogy nagy bajom, annyira szétszórt intézményeink vannak, nem
tudjuk koncentrálni ıket. Ha az óvodát, könyvtárat oda tudnánk koncentrálni, nekünk az volna
a megoldás. Szó volt, arról, lesz itt öregek napközi otthona meg a többi épület, ezeket
valahogy amint lehetıség lenne koncentráljuk.
Krucsai József polgármester: Minkét óvodának a gábortelepinek és a bodzásinak is a
legkorszerőbb főtése. Az önkormányzat, a pártház épülete. Önállóan is egy takarékos
kazánnal, sokkal jobban lehetne mőködtetni. Milyen kazánnal, majd kiszámolják, ajánlatot
fognak tenni. Az, hogy most az épületet átpakoljuk oda, abszolút nincs lehetısége.
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Laduver Attila képviselı: Iskola Óvoda, Marika felvetette. Elızı polgármester. Vele is
vitatkoztam. Nem akarok én olyat ami messze áll a realitásoktól. Az óvodát Józsi
elmagyarázta, az iskola nehezebb eset. Most azonban felcsillant a szemem, Hoffmann Rózsa
kijelentette: Ha és amennyiben a lakosság akarja és lesz lehetısége.
Ahonnan egyszer elment az iskola, ott nehéz újraindítani.
Tóth János: A gábortelepiek szeretnék, ha megnyitnák a gábortelepi óvodát, ott
szeptemberben 16 gyerekkel indulnánk, októberben pedig még lesz három aki betölti.
Akármilyen szép buszt vettek ne várjuk már el, hogy behozzuk. Úgy néz ki, hogy akkor
Bodzáson marad 6, ez már az önkormányzat dolga.
Véró József: Városba nem 3 km-re viszik a gyerekeket és nem külön busz viszi, hanem 6-8
km-enként. 3 km- az nem távolság, máshol is felkelnek a gyerekek.
Nagy Gézáné alpolgármester: Nem megfontolatlanul szeretnénk meglépni a lépést. A busz
más feladatokat is ellátja. Csak akkor lépjük meg, ha a forrást biztosítani tudjuk, ha
rendelkezésünkre áll ez a plusz forrás, ha ez nem áll rendelkezésünkre, akkor akármennyire
szeretnénk nem fogjuk meglépni.
Krucsai József polgármester: Ne hasonlítsuk már magunkat egy városhoz. Én egy városban
sem láttam, hogy tömegközlekedéssel viszik a gyereket az óvodába, ott beültetik a kocsiba és
viszik, ahol a munkahely a legközelebb van.
Nem akarat, nem szándék kérdése, ha megkapjuk a plusz normatívát, vissza fogjuk állítani.
Az iskola már más, ott a szülınek is kell, hogy vissza akarja hozni a gyerekét. A szülık, ha
erre nem mutatnak hajlandóságot, akkor ez csak akarat marad.
Bozó Imre: Akkor a buszt azért vettük, hogy színházba járjunk vele?
Krucsai József polgármester: A tanyagondnoki szolgálat feladatait látja el. Az, hogy más
feladatot is ellát, az nem ördögtıl való.
Van feladata a tanyagondnoki busznak.
Tóth János. ha az önkormányzat. A gábortelepi óvodát nem tudja fenntartani, hogy
kigazdálkodja, akkor a gábortelepi fog járni a hat kedvéért Bodzásra?
Dr. Gógucz Erzsébet Mónika képviselı: A két ovi nem egyforma nagy, ezt azért be kellene
látni.
Krucsai József polgármester: Oda nem lehet kivinni annyi gyereket fizikai lehetetlenség,
vannak feltételek, amit be kell tartani. Arra törekszünk, hogy mindkét helyen mőködjön az
óvoda, ha a lehetıségek meg lesznek rá.
Pálfi József: Felmérgeltek a rossz portákkal, mit akartuk ezzel a sok rossz portával. A saját
portádat nem tudod megvédeni. Ebben én nem látok semmi fantáziát, ez a lopás áldozata lesz.
Krucsai József polgármester: Akkor senki ne vesse be a portáját, mert ellopják? Az hogy
lesz körzeti megbízottunk, meg a polgárırséget is fel tudjuk fejleszteni, akkor a helyi
lopásokat meg tudjuk elızni.
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Pálfi József. 76-an voltak a polgárırök, pont azok maradtak hatan akiknek nem maradt
semmi félnivalójuk.
Krucsai József polgármester: Mezıırségre térnék ki még, ha a gazdák vállalják, hogy
körülbelül 400 Ft/ha összeget ki tudnának fizetni akkor beállítanánk ezt a szolgálatot. Az,
hogy a termények kint is bent is biztosítva legyenek, ezeket a szolgálatokat el kell indítani.
Ha nincs kérdés megköszönöm a részvételt. 18.12. Kellemes karácsonyt és boldog újévet
kívánok.
Krucsai József polgármester hozzászólás és több kérdés nem lévén 18.50 perckor a
közmeghallgatást bezárta.

Kmf.

Krucsai József
Polgármester

Dr. Sódar Mária
jegyzı
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