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Krucsai József polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülésen
minden képviselő jelen van, az ülés határozatképes.
A jegyzőkönyv vezetésére felkérem Sramkó Katalin hivatali dolgozót, hitelesítésével
javaslom Szabó György Béla és Laduver Attila képviselőket megbízni.
Kérem, aki a meghívóban kiküldött napirendi pontok tárgyalásával, valamint a jegyzőkönyv
hitelesítők személyével egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselők, egyhangúan elfogadták
1. napirend:
Dél-békési Kistérség többcélú társaság működésével kapcsolatos döntések
meghozatala
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Dr. Sódar Mária jegyző: A Dél-békési Kistérségi Többcélú Társulás elhatározta, hogy
amennyiben a társult települések igénylik szociális szolgáltató létrehozását kezdeményezi. A
társulásba településenként legalább két feladattal lehetne belépni . A mi esetünkben ez
jelenleg konkrétan a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást érintené. Információink
birtokában tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a Fehér Bodza Kft. vissza fogja adni a
házi segítségnyújtás és étkeztetés kötelező feladatokat, ezekkel is gondolkodhatunk a jövőben
társulásos formában. A héten a Polgármester Úr tárgyalt Baráth Tamás ügyvezetővel, ahol én
is jelen voltam és ott elhangzott,lejegyzésre került, hogy amint az önkormányzat működési
engedélyt kap a szerződés felbontásához hozzájárulnak.
Tájékoztató volt kedden Mezőkovácsházán a Kistérségnél ,ahol felvázolták a közös
intézménynek a lehetőségeit, tájékoztatták a jelenlévőket arról, hogy a költségvetési törvény
javaslat megjelent a normatíva összegekkel. Kistérség esetén plusz normatívák vannak,
minden ellátás esetében. Az elnök Úr szerint kistérségi szinten kb. 80 millió forint plusz
támogatást jelentene az intézménynek. Lenne egy központ ahol az ügyintézés folyna. Ott öt
fő dolgozna. A munkavállalók szempontjából annyi a különbség, hogy a társulás lenne a
munkáltató.
Krucsai József polgármester: A helyi dolgozókat, továbbra is helyben a testületek választják
ki. A plusz normatívákból munkahelyeket lehetne teremteni, mert az lakosság arányban
visszakerül a településnek. A törvénynek előírtan meg tudunk felelni. Én úgy nézem, ez olyan
lehetőség, ami helyben hagyja az önkormányzatok intézményeit, nem úgy, mint 2008-ban
mert akkor be akarták integrálni az intézményeket. Akkor a komoly kiépített hálózattal
rendelkező települések nem mentek be. Most olyan igény mutatkozott, meg kell próbálni,
hogy közösen megalakítsuk ezt a társulást, mert másként az intézményeket nem lehet
fenntartani. A családsegítés esetében amíg Medgyessel voltunk együtt kijöttünk a
normatívából, most ha háromszoros normatívát kapnánk sem jönnénk ki belőle.
Kérem a hozzászólásaitokat, véleményeiteket.
Restály László képviselő: Megkaphatnánk, ezt a számokat?
Sódar Mária jegyző: Az Országgyűlés honlapján megtekinthető a T/1498 as iromány, de
természetesen kinyomtatva rendelkezésre tudom bocsátani.
Laduver Attila képviselő. Munkáltatója a házi segítségnyújtásnak továbbra is az
önkormányzat lesz?
Krucsai József polgármester: Nem, a kistérség lesz, csak az önkormányzat fogja
kiválasztani őket.
Nagy Gézáné alpolgármester: Szándéknyilatkozatunkat, már 2008-ban már
megfogalmaztuk, hogy szeretnénk társulni a kistérséghez. Az előterjesztésben már szó volt,
hogy a családsegítésben már nagy összeget kell hozzátenni. Az előző ülésen is tárgyaltuk már.
Csak háromnegyed évig 800 e forintot kell hozzátenni. Jó dolognak látom, ha beindulna és
ellátnánk a feladatokat.
Szabó György Béla képviselő: Nálunk csapódna le a plusz normatíva?
Dr. Sódar Mária jegyző: A kistérségnél jelenik meg, de nálunk lehet felhasználni.
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Krucsai József polgármester: Itt lenne belőle munkahely. Olyan városok is jelezték, mint
Mezőhegyes, hogy ebből a normatívából ők sem tudják fenntartani a feladatokat. Két
település pályázat útján felújított, nekik keresik a lehetőséget, hogy be tudnak-e csatlakozni.
Dr. Gógucz Erzsébet Mónika képviselő: Gyakorlatilag lenne a kistérségen belül egy
intézmény?
Dr. Sódar Mária jegyző: Igen lenne majd egy intézmény, ez még nincs eldöntve, mert
Mezőhegyes is jelezte, hogy esetleg náluk legyen a központ, mert ehhez minden a
rendelkezésükre áll,
Dr. Gógucz Erzsébet Mónika képviselő: Biztos garancia, hogy az önkormányzat dönt
ezután?
Krucsai József polgármester: A képviselő-testület jóváhagyásával. Úgy fogalmazták meg,
hogy minden településen a képviselő-testület tudja azt, hogy milyen feladatok vannak és hány
főt kell ellátni, és kik alkalmasak a feladat ellátására.
Nagy Gézáné alpolgármester: olyan társulási megállapodást kell kötni, amelyben
esetlegesen ez az igényünk le van fektetve, hogy a munkáltatóval kapcsolatos feladatokba
beleszóljunk.
Dr. Gógucz Erzsébet Mónika képviselő: Nekem ennek olyan benyomása van, pont mint az
orvosi ügyeletnél. A pályázat elnyerése után ott is a Sanimed dönt, senkinek semmibe nincs
beleszólása
Laurovics István képviselő: A kistérség fogja kijelölni a munkaszervezetet?
Krucsai József polgármester: A jegyzői kollégium nem csak havonta fog ülésezni. A
szakembereket is elvittük, azért vannak a hivatalban különböző beosztású emberek, hogy
ezeket a dolgokat előterjesszék, hogy az megfeleljen a törvénynek, és a településre nézve
minél előnyösebb legyen.
Laduver Attila képviselő. Van egy egy törvénytervezetünk, amin a kormány módosítani fog.
Ezek alapján ezek a normatívák növelhetők, ha társulunk. Azt kell eldönteni, hogy a plusz
normatíva után megyünk-e.
Dr. Gógucz Erzsébet Mónika képviselő: Plusz normatíva után mész, de olyanról döntesz,
amiről még fogalmad sincs.
Dr. Sódar Mária jegyző: Ez most egyelőre szándéknyilatkozat.
Szabó György Béla képviselő: Gyöngyinek van igaza, hogy a szerződést úgy kell megkötni,
hogy kizárjunk mindent, ami hátrányos.
Krucsai József polgármester: Egyértelmű ha meglesz a szerződéstervezet, majd kikerül a
képviselő-testületnek, és majd utána döntünk. Egy olyan lehetőség mellett hogy az időseknek
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az ellátása biztosított lehessen nem mehetünk el, ha összejön a társulás.
Dr. Gógucz Erzsébet Mónika képviselő: Mi a tendencia kistérségen belül?
Krucsai József polgármester: Úgy néz ki pozitív. Hétfőn már kistérségi ülés lesz
Mezőkovácsházán. Előtte pénzügyi bizottsági ülés hogy, a számokat összesítsük.
Szabó György Béla képviselő: Gond lesz az átmenet megint egy év elteltével. Mivel
biztassuk a nyugdíjasokat, nem lesz egyszerű az átállás, meg a tájékoztatás sem. Sokan vissza
fogják mondani, ha nem kapnak tájékoztatást és újra visszahozni nehéz lesz.
Krucsai József polgármester: Szeretnénk ha az ellátottak létszáma továbbra is nőne, a
dolgozók annyi ellátottat lássanak el, amit a törvény előír. Azt szeretném, meg a képviselőtestület tagjai is mind azt szeretnék, ha az időseink olyan ellátását kapnának, ami megilletné
őket. A továbbiakban lehet majd társulásban csinálni a nappali ellátást, azon keresztül majd
foglalkoztatni lehet a csökkent munkaképességűeket. Ez kistérségen belül zökkenőmentesen
fogjuk csinálni. Azért mondom, ha nem fogjuk meg az elején, akkor hiába kapaszkodunk, ez a
vonat el fog menni. Most úgy látom, az új feltétekkel, fog működni. A kistérségi ülés hétfőn
lesz, rövidesen fogjuk tájékoztatni a testületet, ott már konkrétumot tudunk mondani.
Restály László képviselő: Az érintett személyek ne tévhiteket halljanak meg a faluban
érdemes volna velük elbeszélgetni.
Krucsa József polgármester:A házi segítőkön keresztül, a tanyagondnokon keresztül és ezen
a most készülő felvételen a kábeltévén is majd tájékoztatás lehet kapni.
Restály László képviselő: Akkor a négy feladattal lépnénk be.
Krucsai József polgármester: Igen ez még majd bővülne a csökkent munkaképességűek
vonatkozásában is. Sajnos sokan vannak ilyen emberek is.
Szavazásra bocsátom a kérdés, aki egyetért a társulási szándék megfogalmazásával, kérem
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
82/210(XI.11.)sz. határozat
Medgyesbodzás
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2011. január 1-től legalább
két (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás családsegítés,
gyermekjóléti szolgáltatás) szociális alapellátási feladatot a
Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott szociális
intézmény útján kíván ellátni.
Határidő: a társulási tanács tájékoztatására: azonnal.
Felelős: Krucsai József polgármester
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Dr. Sódar Mária jegyző: Ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódna még a kiosztott szóbeli
előterjesztés. A Társulási Tanács egy elkülönült munkaszervezetet kíván létrehozni a
kistérség adminisztratív feladatainak ellátására. Eddig ezeket a feladatokat az önkormányzat
látta el. Amikor Mezőkovácsházára átkerült a központ kinyilvánították, hogy ez
többletköltséggel nem fog járni, gondolom ez a munkaszervezetre is vonatkozik.
A kistérség már meghozta a döntést, de minden képviselő-testületnek ehhez hozzá kell járulni.
Krucsai József polgármester: Mezőkovácsházán adott a helyiség, a szakmai segítség. A
kistérség költségvetését ez nem érinti Mezőkovácsháza nem fog számlázni semmit.
Szavazásra bocsátom a kérdést, aki a szóbeli előterjesztés határozatba foglalásával egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot adta.
83/210(XI.11.)sz. Határozat
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának Tanácsa a DélBékési Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodását
az alábbiak szerint módosítja:
A
„IV/
A
TÁRSULÁS
TAGSÁGI
VISZONYAI,
SZERVEZETE” fejezet „Társulás Munkaszervezete” cím 1.
pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A társulási tanács döntéseinek előkészítését és feladatainak
végrehajtását a társulási tanács költségvetési szerveként
elkülönült
munkaszervezete(
a
továbbiakban:
munkaszervezet) közreműködésével látja el. A Társulási
Tanács határozza meg az ellátandó feladatokhoz igazodó
foglalkoztatottak létszámát, és kinevezi a Munkaszervezet
vezetőjét.”
Felelős: Krucsai józsef polgármester
határidő: értelem szerint
2. napirendi pont
2011. évi vízdíjak meghatározása, 2011. évi rekonstrukciós javaslat megtárgyalása.
Dr. Sódar Mária jegyző: 2011. évi díjelőterjesztés. A 2011. évi díjaknál 53,6 Ft /m3 többlet
bérleti díjjal számoltunk amely a rekonstrukciós tevékenységből adódik.
191,9a lakossági 310,7 a hatósági 264,7 Ft az önkormányzati Az idei díjakat tájékoztatásul
közöltem az előterjesztésben. Ezzel kapcsolatban rendeletet kell módosítani. A hatóságit
foglalja magába a rendelet, az ettől eltérő lakosságit és önkormányzatit külön megállapodás
rendezi.
Nagy Gézáné képviselő: Azt látom, hogy a 2010. évihez viszonyítva, lakossági vízdíjunk az
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5,1 %-os áremelést von maga után.
Krucsai József polgármester: Igen
Amennyiben nincs további hozzászólás szavazásra bocsátom a kérdést, aki egyetért az
előterjesztett tervezet rendeletbe foglalásával, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta.

12/2010.(XI. 16.) önkormányzati rendelet
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megalkotta a 12/2010.(XI.12.) önkormányzati
rendeletét az ivóvíz ellátási és szennyvíz-elvezetési
szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 3/2008. (II.28.) önkormányzati
rendeletének módosításáról.
3. napirendi pont
Az Önkormányzat udvarán épülő garázs további építéséről döntés

Krucsai József polgármester: Garázs további építéséről további döntés szükségeltetik.
Mindenki átgondolta, hogyan lehetne úgy befejezni, hogy az előírásnak statikailag
megfeleljen, költsége 4,5 millió volna, alá kellene pillérezni. A vályogfalak megindultak
északi irányba, a tetőt hogy rátegyük, nincs bepucolva, nincs garázsajtó, nincs mennyezet. Ez
már így költségeibe 5 millió volna. Ezt a költségvetés nem engedi meg. Elképzelhető volna, a
lebontott részre visszaállítsuk a tetőt. Attól még a busznak nem lesz garázsa. Az egész tetővel
való ellátása szinte kivitelezhetetlen. Nem hiszem, hogy felelős gondolkodással amellett
döntenénk, hogy veszélyeztetve az önkormányzat működését., hitelt felvéve, vagy saját erőből
elvonva a forrásokat ez az építkezést folytatni tudjuk.
Gondolkodtunk, hogy a busz ne maradjon fedél nélkül, akár zsebből is veszünk fóliát. Amíg
véglegest nem találunk akkor addig.
Laurovics István képviselő: A fólia megoldásos garázs nem működik, mert rengeteg patkány
van. Egy 15 milliós buszban sok kárt tudnak okozni. Az elektromos vezeték újjáépítése több
100 ezerbe került.
A kultúrháznál hárman voltunk ott mikor a kultúrház beázott. Nem akarom azt mondani,
neked, hogy oldd meg. Meg a garázs fel van építve, azt le akarod bontani. Nem kellett volna
fogadni, hogy 400 ezerért valaki felülbírálja. Ki volt hagyva négy fúrószár helye, ami még
belekerült volna. Nem kell erre nagy kúptető. Lindap lemeznek nincs 1000 forint
négyzetmétere. A fal meg van indulva, ahogy ismerem 10 éve úgy áll. Azt is meg lehet oldani,
ki lehet bontani, és pillérezni, nem kellett volna fogadni valakit, most mondtad, hogy az
anyagi helyzetünk milyen. A lekerült horogfákat lehet még be lehet használni.
Krucsai József polgármester: A szakértő egy fillér nélkül csinálta meg a felülvizsgálatot. Az
6

épületnek nincs se terve, se szakvéleménye. Mindenkinek meg van a véleménye ezt ne
feszegessük.
Laurovics István képviselő: Volt alap és fundamentum, ez az épület fel lett újítva, nem újjá
lett építve. Ugyanúgy minden megvolt, csak most komolyabb. Egy paraszti józan ész kell,
nem kell belemerülni itt akkora dolgokba, mikor nincs egy fillérünk sem.
Krucsai József polgármester: Kiszámoltátok, hogy mennyivel kell megemelni?
Laurovics István képviselő: 50 cm-rel.
Krucsai József polgármester: A havat nem bírja el. Nem mindegy milyen alapra teszed fel.
A pocokdologra meg akármilyen garázs van, az bemegy.
Laurovics István képviselő. Dehogy megy be, ha az meg van csinálva.
Nagyné Gézáné képviselő: Nem vagyok szakértő ebben a témában. Azt figyelembe kellene
vegyünk, hogy van egy szakértői véleményünk, és mi megcsináljuk másképpen. Ha rárakjuk a
tetőt és két három hét múlva összeomlik, ki vállalja a felelősséget, Te, Pista?
Krucsai József polgármester: Nem azt mondtam bontsuk le. Használjuk fel az anyagot és
próbáljuk meg lezárni.
Laurovics István képviselő: Nem egyszerűbb rátenni egy féltetőt, mint visszatenni a régi
épületre egy kúptetőt. Nem vagyok építész, ezt meg lehet oldani egy féltetővel és nem nyomja
agyon a falat.
Krucsai József polgármester: És egy északi szél leviszi.
Laduver Attila képviselő. Közelítsük meg úgy, hogy mi volna az olcsóbb megoldás, az én
véleményem is Laurovics véleményéhez van közelebb. Amit Te mondtál Jóska, az kb. 80 % fa
újravásárlását jelentené. Mivel az épület alapterületéhez nem volt hozzányúlva szerintem,
nem kell engedélyeztetni. Ha kiszámolnánk, hogy ez olcsóbb volna, és statikailag elbírná -e.
Esetleg egy kis külső támasz kell.
Laurovics István képviselő. A két méter hosszú részt kibontanánk, és betennénk egy
áthidalót, két betonpillért. Ezen akkora súly nem lesz. Az a lényeg, hogy egy féltető 1/3-ba
került, mint egy kúptető.
Krucsai József polgármester: Nemcsak az, ráment 5-6 sor tégla, meg a betonkoszorú. Ez
akkora súly, mint egy tető.
Ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy nézzük meg ezt a féltetőt, akkor hétfőn jön a tervező,
ezt is meg fogja csinálni baráti alapon, hogy ez kivitelezhető-e, hogy mennyivel kell
megemelni. Mekkora terhet nyom a falra.
Nagy Gézáné képviselő: Kérdezzük meg ezt a verziót.
Szabó György Béla képviselő: a féltető szerintem nagy felület. Délre kéne megemelni.
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Laurovics István képviselő: Nem úgy, hogy délre lejtsen, mert akkor körbe lejt, és leolvad
tőle.
Szabó György Béla képviselő: A Lindab nagyon jó a könnyűsége miatt.
Krucsai József polgármester :Javaslom,akkor hogy a Pista javaslatát szavaztassuk meg.
Laduver Attila képviselő: Azt tartom lényegesnek, amit egyszer megépítettünk, ne bontsuk
le. A féltetős megoldást számoljunk utána hátha erre képesek legyünk.
Krucsai József polgármester: hétfőn jön a mérnök megnézetjük vele.
Restály László képviselő: Javaslom mindkettőt kérdezd meg a tiedet is, melyik valósítható
meg.
Krucsai József polgármester: Szavazásra bocsátom, aki egyetért azzal, hogy a tervezővel
vizsgáltassuk meg a garázs féltetővel való befejezésének lehetőségét, kérem kézfelnyújtással
szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

84/2010(XI.11.)sz határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának képviselő-testülete
megbízza a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a
tervezővel, és vizsgáltassa meg a félben lévő buszgarázs
tetőszerkezetének befejezési lehetőséget, készíttessen előzetes
költségkalkulációt.
Határidő: azonnal
Felelős Krucsai József polgármester

Laurovics István képviselő: Fóliabordát említetted, nem azt kellett volna csinálni, hanem
annyi pénzt összekaparni hogy a melléképületet védeni, itt a sok közmunkás, meg kellett
volna védeni.
Krucsai József polgármester: Egész nyáron a lekopaszított fal ott ázott. Akkor is le lehetett
volna takarni.
Laduver Attila képviselő: ne dobáljuk a sarat meg kell csinálni és kész.

4. napirendi pont
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Önkormányzati leltárhiánnyal kapcsolatos döntés meghozatala.
Krucsai József polgármester: Átadás átvétel után 2006-tól csinálunk egy leltárt. Sok minden
eszköz hiányzik, aminek a hollétére nem kaptunk választ. Kérem a testület véleményét mit
csináljunk a leltárhiány különbözettel, mert felelős testület nem engedheti meg, hogy újat
szerezzünk, be, hogy nem tudjuk mi lett a régi sorsa.
Laurovics István képviselő:. Mire gondolsz mik tűntek el? A testület nem is tudja, mik
tűntek el és hogyan.
Krucsai József polgármester: 1 db makita fúró, fúrókalapács, 10 bála cserép, lemezolló
vezeték, kulcskészletek, sok minden hiányzik ezen kívül is. Kézi szerszámunk még mutatóba
sincs.
Laurovics István képviselő. Ki vitte el? Ebbe az udvarba 76 ember dolgozik. Itt mindenki
bejár műhelye, ajtó minden nyitva van. Kire tudod ráfogni, hogy elvitt valamit?
Krucsai József polgármester: Megvolt, hogy kinek volt hozzáférése.
Laurovics István képviselő. Itt minden tárva nyitva volt, Mindenki azt vihetett el amit akart.
Miért nem lehetett ezt zárva tartani? Soha nem volt itt semmi bezárva, hiába gyanakszol, nem
tudod rábizonyítani.
Krucsai József polgármester: Most ez így megy, csak már felesleges zárni a hivatalt mert
nincs semmi.
Mikor nem volt kerítés semerre semmi nem tűnt el. Most van egy várunk körbeépítve,
lopásbiztos volna, semmink nincs. Mikor betörés történt, fele megkerült, a másik fele nem.
Nem tudtuk akkor sem ki vitte el. Aki észlelte, hogy ezek az eszközök hiányoztak, meg kellett
volna tenni a lépést.
Laurovics István képviselő: Mikor észlelte a régi polgármester, hogy bejöttek, térhálóval
megcsinálta, akkor csak az ajtón vitték el, ami nem volt bezárva.
Krucsai József polgármester: a közmunkásoknak eddig sem volt kulcsa most sem.
Nagy Gézáné alpolgármester: 2-3 éve már szóba került a vagyonkezeléssel leltárral
kapcsolatban, akkor sem volt leltár felvéve. Ha akkor megtörtént a leltározás, akkor már meg
kellett volna történjen anyagnyilvántartás és minden. Egyetértek, nem tudunk mutogatni, de
ezek a hiányosságok felmerültek.
Laurovics István képviselő:. Elvitték a fűnyírót is pedig nem kicsi. Zárt ajtón vitték el.
Krucsai József polgármester: Meg is lett a feljelentés téve.
Laduver Attila képviselő: Egyet tisztázzunk valakinek felelni kell a szerszámért. A
leltárhiánnyal kapcsolatos tárgyak eszközök hiánya nem biztos, hogy tényleges hiány. Lehet
ha leltár nem volt, akkor selejtezés sem volt. Most azt gondolom, hogy egy köztes megoldást
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kellene találnunk, hogy mi volna a jobb. A leltározás után selejtezést is meg kellene csinálni.
Krucsai József polgármester: a háromnegyedéves beszámoló után selejtezés is ki lesz
dolgozva . Van közte egy éves eszköz, az nem lehetett selejt.
Nagy Gézáné alpolgármester: Volt fűnyíró is, ami fel lett véve, hogy selejt. A selejtek is fel
lettek véve ezzel megjelöléssel.
Laurovics István képviselő: Vannak szerszámok, miért nem névre szólóan van kiadva? A tszben már régen így volt. Ha eljöttem, le kellett számolnom. Miért nem névre szólóan van
kiadva ez az eszköz?
Nagy Gézáné alpolgármester: Kérdezzük mi is miért nem így volt? Nagy kérdőjellel
kérdezzük mi is.
Krucsai József polgármester. Most úgy van, a két raktáros felírja ki mit visz el. Este
behozzák és beírják. Most ez így van, hogy eddig miért nem így volt nem tudok rá választ
adni. Azt szeretném a szűkös kis vagyonunk kerüljön vissza, vagy tudjuk meg hova került.
Azért mondom, ebbe kellene dönteni, a további lépésben mit csináljuk, vagy szemet
hunyjunk, de ennek akkor nem lesz vége. Magyarországon van egy szervezet aki ilyen
dolgokra van szakosodva, tegyük meg ismeretlen tettes ellen a feljelentést.
Dr. Gógucz Erzsébet Mónika: Több éve nem volt leltár, hogy jött ki. Van róla számla, biztos,
hogy az idekerült? A számla még biztos, hogy azt bizonyítja, hogy itt is volt az az eszköz?
Krucsai József polgármester: Igen, számlák vannak. Ennek kell a nyomára bukkanni. Az
eszközvásárlásokra szűkös keretek vannak A számlák megvannak, az eszköz nincs. Itt a baj.
Laduver Attila képviselő:. Nem a testület kompetenciája, eldöntsük most itt mi legyen. Az
eskünkkel vállaltunk dolgokat, de az önkormányzatnak van egy jegyzője, tegye a dolgát.
Dr. Gógucz Erzsébet Mónika képviselő: Az a kérdés ezt lenyeljük, hogy eltűnt, és nyissunk
egy új lapot?
Laduver Attila képviselő: Azt nem tehetjük meg tettünk egy esküt Te is tettél.
Krucsai József polgármester: akkor a jegyző tegyen feljelentést?
Laduver Attila képviselő: Tegye a dolgát, ami a dolga.
Laurovics István képviselő: Mire tegyen feljelentést, amikor nem is tudta mi volt leltárban?
Meg nem is tudtuk.
Laduver Attila képviselő: Mit kell ezen gondolkodni, az eskünkbe vállaltunk, ha van papír,
hogy megvettük, nincs miről beszélni.
Krucsai József polgármester: Szavazásra bocsátom a kérdést, kérem aki egyetért, azzal,
hogy a jegyző ismeretlen tettes ellen tegyen feljelentést, kézfelnyújtással szavazzon.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta

85/2010(XI.11.).sz határozat
Medgyesbodzás község Önkormányzatának képviselő-testülete utasítja
a jegyzőt, hogy a felvett leltárnál felmerült leltárhiánnyal kapcsolatban
tegyen feljelentést ismeretlen tettes ellen.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Sódar Mária jegyző
10.00 órakor Szabó György Béla képviselő kiment a teremből.
5. napirendi pont
Tájékoztató a DAOP-LHH útpályázatról
Krucsai József polgármester: Pályázat úgy lett beadva, ami a kiírásnak nem felelt meg. A
hiánypótlásra hétfőig kaptunk határidőt. Az még csak a szakmai bírálathoz lesz elegendő, a
törvényességnek megfelel-e az majd utána dől el.
Új útnak lett beadva, pedig ott már volt útalap.
10.02 perckor Szabó György Béla képviselő visszajött.
A rendezési terv mai napig nem érkezett meg, nem volt forgalomszámlálás, engedélyek
hiányosak. Ady utcának Széchenyi utcának kapcsolódó részére nem lett engedély kérve.
Készítettünk egy feljegyzést, próbáltunk a pályázatíróval, és a tervezővel kompromisszumra
jutni. Tegnap még jött egy hiánypótlás, ami nem teljesíthető. Átköltségelni nem tudjuk, de a
pótlólagos engedély beadására nincs semmilyen lehetőség. Ki tudja a rendezési terv
módosítása ide fog-e érni.?
Dr. Sódar Mária jegyző: Rendezési tervvel kapcsolatosan azt tudom elmondani, 6-án lejár a
közszemlére tételi határidő, még főépítészi záró véleményezésre be kell nyújtani ez még 22
munkanap, majd a testület rendeletet módosít.
10.05 Dr. Gógucz Erzsébet Mónika kiment a teremből
Krucsai József polgármester: A pályázatírók olyat nem csináltak meg, hogy az
önkormányzatnak nincs egy nyomtatott változata, nem volt térképünk, a jegyzőnek van nem
egészen teljes számítógépes anyaga. Kellemetlen perceket éltem át, ahhoz képest, hogy
nagyon pozitívan álltak hozzá. Mennyi is a költsége eddig?
Dr. Sódar Mária jegyző: A terv 2 millió, engedély 600 ezer, 500 ezer a rendezési terv.
Krucsai József polgármester: És még mondta a jegyzőnő, hogy még 400 ezer forint kell
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engedélyezésre. Anélkül be sem lehet adni egy pályázatot, elhamarkodott döntés volt. Amit
eddig beleöltünk nem veszik el, még ha a pályázatot nem is tudjuk megvalósítani, ott lesz egy
pályázatunk, engedélyes terve van.Miért nem lett beadva a kohósalakos útra ezt nem tudom.
Mikor ezt felvetettem arról volt szó ne kampányoljak.
Laurovics István képviselő:. Te nem szavaztad meg a hiánypótlást, ezért nem értek veled
egyet.
Nem ,hogy nem tájékoztattak, nem voltál itt.
Krucsai József polgármester: Nem hiányoztam. Összesen ha három alkalommal
hiányoztam. Ha egy útszakaszra beadunk egy pályázatot öt éven belül nem lehet mégegyszer,
ez valakinek elkerülte a figyelmét.
10.09 Dr. Gógucz Erzsébet Mónika képviselő visszajött
Ennek a pályázatnak 4-5 hiánypótlása volt már.
Laduver Attila képviselő:Nehogy már összevesszünk, egyet tudomásul kell venni, látni kell
a kormánynak nincs pénze, próbál kifarolni a pályázatokból.
Ha Varga volna a polgármester a feje tetejére állt volna sem tudta volna megvalósítani, és mi
sem fogjuk tudni, nincs pénzt tudomásul kell venni.
Nagy Gézáné alpolgármester: A dolognak az a lényege, hogy a hiánypótlást az
önkormányzat záros határidőn belül nem tudja megoldani. Az erre szánt összeget
fenntarthatjuk és beadhatjuk újra ha jól értem.
Krucsai József polgármester: Nagy valószínűséggel igen. Nem csak mi jártuk így
Restály László képviselő: Kicsit vissza akarok menni az időben. A kohósalakos út, miből
épült és mennyi pénzbe került? Honnan volt rá pénz?
Krucsai József polgármester: A kft építette, ez a gázközmű vagyonból épült fel.
A tervező úgy nyilatkozott, hogy az lett nyilatkozva, hogy ez a kohósalak fel lesz szedve. Ez
hajmeresztő, hogy ez meg lehetett volna valósítva. El kell gondolkodni, hogy bele tudtunk
volna-e menni ilyenbe, ha menet közben ezt ellenőrzik, akkor büntetőkamattal együtt kellett
volna visszafizetni
A kft-t majd megkérjük,itt az ügyvezető hogy számoljon be.
Laurovics István képviselő: Mióta ez az útpályázati téma megy soha nem hallottam volna,
hogy Varga azt mondta volna, hogy ez az útalap fel lesz szedve. Itt soha erről szó nem volt.
Varga biztos tájékoztatott volna, valamilyen úton ez nem stimmel,
Nagy Gézáné képviselő: Itt erről nem volt szó.
Krucsai József polgármester: Ezt mi sem hallottuk, a tervező cég képviselője adta telefonos
tájékoztatásban, hogy Varga nyilatkozta.
Ezt a tervező nyilatkozta le.
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Laurovics István képviselő. Szerepel ott a Varga aláírása? Ez kész rágalom.
Dr. Sódar Mária jegyző: Nem tudom kinek lenne még érdemi hozzászólása, de azt kell
eldönteni, hogy a hiányosságokat képesek vagyunk-e pótolni, vagy tudomásul vesszük, hogy
a hiánypótlást nem tudjuk pótolni.
Krucsai József polgármester: Annak ellenére, hogy a tervező, és a pályázatíró még nem
vette fel a kapcsolatot, hogy a DARFÜ felhívta őket.
Laurovics István képviselő. Akkor hagyjuk elúszni az ötven milliót?
Dr. Sódar Mária jegyző: Ez a pályázat a leghátrányosabb helyzetű helyzetű kistérségek
komplex felzárkóztatásának része.
Egy előzetes bíráló bizottság ítélte oda Medgyesbodzásnak ezt az összeget és a Polgármester
úr úgy tájékoztatott,ha jól értettem, hogy azt később ha újra kiírják Medgyesbodzásnak lehet
felhasználni.
Krucsai József polgármester: Most gyűjtőúttá minősítünk,de ha újra kiírják belterületire
akkor meg majd újra kell minősíteni. Nem tudjuk milyen kapuk lesznek megnyitva. Erre az
összegre csak mi tudunk benyújtani pályázatot, nem több önkormányzat.
Laurovics István képviselő: új pályázatot, ha kiírnak, nekünk ez újból pénzbe kerül egy új
pályázaton a részvétel?
Krucsai József polgármester: Nem ,azért mondom, ez a pénz nem fog elveszni. Ezek ott
vannak egy polcon, ezek egy értékek, de hogy mikor fog valósággá válni, ezt senki nem tudja.
Szabó György Béla képviselő: Az eddig beletett pénz elveszik, ha jól értem?
Krucsai József polgármester: Nem veszik el, bármikor fel lehet használni.
Nagy Gézáné alpolgármester: Ez a pályázat egy új út építésére volt beadva?
Krucsai József polgármester: Egy része, egy része pedig felújításra. A bejárásnál mindjárt
észrevették, hogy útalap van. Felhívták a tervezőt, akkor tette a nyilatkozatot, hogy a
kohósalak kikerül, majd lesz valahogy sunda-bunda.

Nagy Gézáné alpolgármester: Amit ha tudunk hiánypótolni tegyük meg, az esély ne dobjuk
el magunktól.
Krucsai József polgármester: De itt a kulcsfigura, ha átköltségeltetjük, hogy kivesszük a
kohósalakot, akkor sem felelünk, meg nincs meg a rendezési terv, nincs forgalom számlálás,
nincs csatlakozó engedélyek,ezeknek a beszerzése még nincs meg.
Ha úgy fog módosulni ,hogy gyűjtő úttá rendezik, akkor oké, de ha olyat írnak ki,hogy nem
gyűjtőút, akkor bajba leszünk, megint 500 ezer forint. Ez ilyen róka fogta csuka.
El kell döntetnünk kifizetjük-e még a pénzt, meg a tervezőnek fizessünk nem tudom mennyit.
A tervező kiadta, egy másik tervezőnek, egy kapcsolattartónak ezt az egészet. Döntsük el, mit
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tudunk vele kezdeni. Mondom ez a pénz, ha úgy dönt az önkormányzat, hogy nem tudjuk
teljesíteni, ez a pénz nem fog elveszni, csak mást kell majd beadni.
Laurovics István képviselő. Egy héttel ezelőtt azt beszéltük meg csúsztatjuk, majd januárban
esetleg.
Krucsai József polgármester: DARFÜ mondta próbáljuk meg a hiánypótlásokat, csak a
tegnapi hiánypótlásokat már nem tudjuk megcsinálni. Ezt csak a pályázatíró, meg a tervező
tudta volna megcsinálni éjt nappallá téve.
Restály László képviselő: Akkor mit kell szavazni?
Krucsai József polgármester: Hogy tudjuk-e teljesíteni vagy nem a hiánypótlást
Dr. Gógucz Erzsébet Mónika: Fél órája ezt hallgatjuk, hogy nem tudjuk teljesíteni, elég
egyértelmű.
Laurovics Istvánné helyi lakos: Olyan helyre kell menni, ahol tudnak intézkedni.
Krucsai József polgármester: Vegyük már tudomásul, hogy már nem megy az a dolog, hogy
viszünk valamit.
Laurovics Istvánné helyi lakos: Sokat pályáztam és nyertem. Nem pályázatírót kell
megbízni, saját magam tudom, mit akarok. Nekem még soha nem voltak vesztes pályázataim.
Te hat év óta vagy tag a képviselő-testületi tag. Ha már megszólítottál, engedj meg egy
kérdést.
Hol voltál és mit csináltál? Alpolgármesterként nem igaz, hogy nem láttál bele. Mi van a
leltár többletekkel. A temetőben több cserép van. Arról hogy fogsz intézkedni amiből több
van?
Krucsai József polgármester: nem jelezte a kivitelező, hogy több lenne.
Laurovics Istvánné helyi lakos: A nyomozó átszámoltatta amikor megvizsgálták. A kultúrra
honnan lett a cserép alá a pénz? Az fáj, hogy senki munkáját nem ismered el. Több millióval
járultunk az önkormányzathoz, amikor az út épült. Úgy jöttél hozzánk, mint a munkavezető,
te nagyon jól tudtad, mennyit adtunk. Fizettem a bért, a gázolaj költséget. Nem én küldtem az
alkalmazottat, Te küldted , nem én. Senkinek nem ismered el a munkáját.
Úgy tudom Te is cukorbeteg vagy, áruld már el hogy gyógyultál meg, hogy most tudsz
dolgozni?
Krucsai József polgármester: Nem gyógyultam meg, ez egy állapot.
Laurovics Istvánné helyi lakos: Úgy tudom csökkent munkaképességű ember vagy. Te
évekig felvetted azt a pénzt amiért le voltál százalékolva. Az alpolgármesteri pénzért
megdolgoztál, mert aláástál mindenhol. Ezért jöttem ide, mert elegem van. Felkavartad a
vizet, hogy gyűlölet van, egyik jobban utálja a másikat. Most elkezded feszegetni mi hova
lett, azt nem feszegeted amiből több van?
Hogy lehetett az, hogy visszaadtad a leszázalékolást és főállású lettél?
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Krucsai József polgármester: Itt van a válasz rá. Nekem a nyugdíjam senki nem veszi el,
nem lehet lemondani róla. Az mellet, hogy ezt a tisztséget betöltöm a nyugdíjam kétszeresét
meghaladja a bérem, akkor az Apeh automatikusan szünetelteti a nyugdíjamat. Továbbra is
nyugdíjas vagyok, de nyugdíjat nem kapok ,szüneteltetik.
Laurovics Istvánné helyi lakos:. Ennyire ambiciózus vagy, a betegséged mellett.
Krucsai József polgármester: Van több betegségem, a munkám ellátását nem befolyásolja.
Rendszeresen járok orvoshoz, itt ül a doktornő bizonyítja. A település megosztásával
kapcsolatban , menjünk vissza, 12 évvel ezelőttre.
Laduver Attila képviselő: Ne menjünk már vissza!
Laurovics Istvánné helyi lakos: Soha nem voltam pártnak tagja. Az a véleményem és azt
szeretném tudni, hogy a Fidesz átvette az MSZP alantas módszerét, hogy választás ellőtt egy
héttel a nyugdíjasnak osztottuk az egy liter lejárt mosogatót. Az, hogy az önkormányzatot
elkaszálják ez a te érdemed lesz.
Laduver Attila képviselő:. A FIDESZ adománnyal érintve vagyok, Ezt egy alapítvány adta,
nem lejárt szavatossági idejű volt, a feltüntetett dátum az a gyártás ideje volt.
Laurovics Istvánné helyi lakos: Nem volt gusztustalan ez?
Laduver Attila képviselő: Nem volt gusztustalan, miért lett volna az. Mi ezt az utasítást
kaptuk, ekkor kellett osztani.. Na a kolbászt meg a pálinkát lehetett osztani?
Restály László képviselő: Hagyjuk már ezt.
Laurovics Istvánné helyi lakos: a pluszra vagyok kíváncsi, hogyan került ide?
Krucsai József polgármester: Majd ha a leltár ezt fogja kimondani, akkor meg fogjuk
oldani.
Laurovics Istvánné helyi lakos: A pályázathoz még sok-sok munka járult hozzá.
Krucsai József polgármester: hogy kinek mi volt a szerepe, majd a következő testületi
ülésen tisztázzuk. Hogy tudják, hogy mi volt, majd a kft. beszámol. A következő testületi
ülésen erre vissza fogunk térni.
Laurovics Istvánné helyi lakos. Ezt az útpályázatot kiengedni a kézből egy nagyon-nagy
baklövés. Több mint egy hónapja vagy polgármester, körbe kellett volna járni, hogy mi
kellhet ehhez.
Krucsai József polgármester: A pályázatíró dolga. Az, hogy most hiánypótlás jön, és még a
szakmai bírálaton sem megy keresztül,ez elfogadhatatlan.
Volt itt olyan 38 milliós pályázat amiről a képviselő-testület nem is tudott. Ez nem fog
elveszni, valamilyen formában hozzá fog jutni.
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Szavazásra bocsátom a kérdést, kérem aki egyetért azzal, hogy az útpályázatot nem tudjuk
hiánypótolni, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, két tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:

86/2010(XI.11.)sz. határozat
Medgyesbodzás község Önkormányzatának Képviselő-testülete
kijelenti, hogy a DAOP-3.1.1/D-2010-0015 útpályázat
hiánypótlását nem tudja a megadott határidőig elkészíteni.
Megfelelő pályázati feltételek esetén újra benyújtja pályázatát, a
részére előzetesen megítélt támogatást igénybe kívánja venni.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Krucsai József polgármester
6. napirendi pont
Bejelentések:

Dr. Sódar Mária jegyző: A Polgármester úr kérte, hogy vessük fel a jövő évi
közmunkaprogramot, hogy a testület tagjai mondják el milyen feladatokkal szernék bővíteni
az eddigieket.
Krucsai József polgármester: Változik a közmunkaprogram. A vállalkozások is ugyanazon
feltételekkel tudnak közmunkást hívni mint az önkormányzatok.
Az elképzelések szerint a járdákat fogjuk megcsinálni. A portákon gazdálkodni lehet majd.
Toll Józsefné helyi lakos: Van porta ahol három méteres gaz van nem lehet eljárni?
Dr Gógucz Erzsébet Mónika képviselő: Ezzel nem lehet mit tenni a felszólítások mennek.
Laurovics Istvánné helyi lakos:. Kijött a szemétdíj hátralék be van mindenem fizetve mégis
kaptam csekket. Miért nem lehet kérni, hogy csak azt vigyék el amin van matrica, hogy be
van fizetve a díj. Adnának ilyen matricát és nem lenne gond.
Dr. Sódar Mária jegyző: A szemétdíj behajtása adók módjára történik, a Manifest kiközli és
meg kell kezdeni a behajtást. A Manifesttel kell egyeztetni,ha valakinek nincs hátraléka, mert
a hátralékot ők tartják nyilván
Laurovics Istvánné helyi lakos: Olyan szerződést kötöttek, hogy az önkormányzatnak kell
behajtani.
Dr. Sódar Mária jegyző: Adók módjára történő behajtást jogszabály írja elő.
Jó is hogy szóba került a szemétdíj. Kezdjük azzal, hogy , miért is kell fizetni? Mert kötelező
közszolgáltatás. Biztosítva van a településen szolgáltatás, tehát igénybe lehet, sőt kötelező
venni. Van kukája nincs kukája? Ha már a szemetesautó beteszi a kerekét a településre az azt
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jeleni hogy itt van közszolgáltatás, tehát fizetni kell. Miért kell behajtani? Azért mert a
törvény előírja, hogy adók módjára behajtandó köztartozás. Ez itt a hivatal részéről sem egy
örömteli esemény, például jöttek már be azzal, hogy búcsúzzak el a családomtól, hogy ha
hozzányúlunk a nyugdíjához. Fenyegetnek engem is és az apparátust is. De a beszedésnek ez
a módja.
Érdeklődéstől, fenyegetésig minden előfordul. Örülök, hogy ez szóba került, mert a falu
lakossága is értesül róla, ezt fizetni kell.
Krucsai József polgármester: Javaslatom, hogy a nagy összegű tartozók próbálják
megkeresni a szolgáltatót, hogy szociális alapon hátha tud csökkenteni. Ezt a szolgáltató tudja
csak kezelni.
Laurovics István képviselő: A szolgáltató azt mondta nincs rá lehetőség.
Toll Józsefné helyi lakos: Oké, hogy jogszabály, meg törvény, de akkor ez csak a lakosság
2/3-ra vonatkozik. Eddig sem evett meg a szemét, meg eztán sem fog, én sem állok jobban,
mint egy-két személy, de a törvény rá is vonatkozzon. Nem értelek meg benneteket, mint
önkormányzatot. Majd én sem fogom fizetni.
Nagy Gézáné alpolgármester: minden lakott ingatlanra van kuka.
Szabó György Béla képviselő: Sajnos régen úgy működött, jött a kocsi, ahova levette a
kukát, azok rosszul jártak. Volt aki nem vette le, az nem fizet.
Toll Józsefné helyi lakos: Te is itt voltál, erről tudnod kellett.
Krucsai József polgármester: Nem kurkászhatok ki fizet és ki nem fizet.
Nagy Gézáné alpolgármester: Lakott ingatlanra kéne legyen.
Toll Józsefné helyi lakos: Mikor megvettem a házat addig fizetnem kellett, míg el nem
adtam.
Dr. Sódar Mária jegyző: Ezzel kapcsolatban azt tudom, hogy ha valakinek nincs kukája, a
szomszédja jelentse be. Nekünk nincs róla tudomásunk.
Toll Józsefné helyi lakos: Ha én most bejelentem, hogy Zahorecz Tibiéknek nincs kukájuk,
akkor ezt mindenki fogja tudni, itt nincs titok. Én nem akarom a szomszédomat jelentgetni.
Nagy Gézáné alpolgármester: Az a javaslatom, a szolgáltató felé jelezzék. Járjon utána a
szolgáltató, hogy hol nincs kuka.
Krucsai József polgármester: Próbáljunk meg hivatalos formát adni az ülésnek, mert kezd
zsibvásárrá hasonlítani.
Keressük meg a szolgáltatót, hogy mérjenek fel.
Időpontot kell egyeztetnünk a meghallgatásra, és a háromnegyedéves beszámolóra.
Dr. Sódar Mária jegyző: December 15 a határidő a választás évében. Egyeztettünk dec. 6-án
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lenne testületi ülés , 7-9-én lenne a közmeghallgatás.
Krucsai József polgármester: december 6-a du. 14.00,a közmeghallgatás pedig mindkét
napon 17.00 óra
Segélycsomagok hazaszállításáról kellene gondoskodni, Gyöngyike felajánlotta a
gépjárművet biztosítja. Az üzemanyagot meg össze kellene adjuk.
Nagy Gézáné alpolgármester: Nem kérek még üzemanyagot sem, ezt én vállalom.
Krucsai József polgármester: Mozgóbolt keresett meg minket.Belátta, hogy akkor nem tud
itt nagyon eladni, de biztosítja, hogy a termelőktől a terméket el tudja vinni nagybani
viszonylatban. Ha valakit ez érdekel megadta a telefonszámát, és elérhetőségét.
Laduver Attila képviselő: Olvasd el, az elérhetőségét majd a tévé felveszi és akit érdekli
felírhatja.
Krucsai József polgármester: Gábortelepi óvodával kapcsolatban voltunk egy előzetes
megbeszélésen. Oda jutottuk, Pusztaottlaka behozná Bodzásra a gyerekeket, és akkor a
szolgáltatást Gábortelepen visszaállíthatnánk. Az intézményt meszeljük, de nem csak azért,
hogy ez visszaáll, de nem csak azért, hanem az intézmény tisztántartása kötelező feladat.
Azért mondom, hogy ilyen irányba mennek a tárgyalások, mert úgy látom jó irány.
Laurovics Istvánné helyi lakos: Hány gyerek lesz?
Krucsai József polgármester: 12.
Dr. Gógucz Erzsébet Mónika képviselő: A demográfia kicsit sántít, aki pl. hat hónapos
ideiglenes elhelyezésen van a faluban a nevelőszülőnél, azzal nem lehet pontosan számolni.
Előzetes felmérés alapján nincs olyan szülő aki Medgyesre vagy Apácára vinné a gyereket?
Krucsai József polgármester: Nincs ilyen .
Dr. Gógucz Erzsébet Mónika képviselő: De van, tudok olyat aki benne van ebben a
létszámban és biztos, hogy nem ide fogja hozni.
Nagy Gézáné alpolgármester: A szülők és óvónők véleményét mindenféleképpen ki kell
kérni.
Krucsai József polgármester: Ebbe az irányba mennek a felmérések.
A Mojdisz ház az Önkormányzat tulajdonába kerül. Van ígérvény, hogy januárba egy
összegben megvásárolná egy vevő.
Toll Józsefné helyi lakos: mennyi a kikiáltási ára?
Krucsai József polgármester: 350 ezer forint.
Laduver Attila képviselő: Nem kellett volna ezt bemondani most tippet adtál.
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Krucsai József polgármester: Vízmű ülés lesz Békéscsabán 15-ig kell regisztrálni, négy főre
kaptunk lehetőséget.
Nov. 24-én lesz, ki jönne el?
Akkor a jelentkezés alapján
Nagy Gézáné, Gógucz Mónika , és én , így regisztráljuk.
Krucsai József polgármester: Dönteni kellene a körjegyzőségről. El kellene indulni abba az
irányba.
Dr. Gógucz Erzsébet Mónika képviselő: Miért?
Krucsai József polgármester: Mert forrást adnak hozzá, és vannak olyan források,ahol
alapvető lesz,hogy meg van-e alakítva vagy nincs. A tervezetekbe van olyan, hogy
megpróbálják szorítani.
Laurovics István képviselő: Hogy alakulna ki, honnan jönne a jegyző, a mi jegyzőnk
maradna, vagy ki jönne ide, ez nem tisztázott.
Krucsai József polgármester: Egyelőre a körjegyzőség körvonalait kirajzoljuk, majd akivel
körjegyzőséget kívánunk alakítani, majd kialakul.
Laurovics István képviselő:. Egy évvel ezelőtt is volt ez tárgyalva, volt olyan, hogy Marika
látta volna el, hogy ez pénzt hozott volna.
Dr. Sódar Mária jegyző: Ilyenről nem volt szó.
A társult települések jegyzőinek a jogviszony megszűnik, pályázatot kell kiírni, és majd a
testületek választják meg a körjegyzőt
Krucsai József polgármester: Nem csak az önhikinél lesz előny, hanem máshol is
szorgalmazzák.
Dr. Gógucz Erzsébet Mónika képviselő: Hogy vannak most a bérek erre hogy van pénz?
Dr. Sódar Mária jegyző:. A hivatal kapja a pénzt a dolgozók bérére, mint igazgatási
normatívát.
Szabó György Béla képviselő: A plusz normatívát fel tudjuk használni?
Dr. Sódar Mária jegyző: igen a körjegyzőségi normatívát az önkormányzat használhatja fel.
Laduver Attila képviselő: A legfontosabb nem ez,hanem az, hogy valószínű kizárást jelent
sok helyről.
Krucsai József polgármester: Akkor erről hozzunk elvi állásfoglalást, hogy dolgozza ki?
Dr. Sódar Mária jegyző: Jó lenne tudni, hogy kivel.
A polgármester jelezte, hogy Pusztaottlaka.
Ezek alapján a határozati javaslat az lenne 2011.01.01-től körjegyzőséget kíván alakítani.
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Krucsai József polgármester: Szavazásra bocsátom a kérdést, kérem aki egyetért azzal,
hogy a képviselő-testület nyilatkozzon, hogy 2011.01.01-től körjegyzőséget kíván alakítani
Pusztaottlaka községgel, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 nem szavazat mellett tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
87/210(XI.11.) sz. határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának képviselő-testülete
kinyilvánítja, hogy 2011.01.01. napjától Pusztaottlaka községgel
körjegyzőséget kíván alakítani. Megbízza a polgármestert, hogy
az erre vonatkozó előkészületeket tegye meg.
Határidő azonnal
Felelős: Krucsai József polgármester.
Krucsai József polgármester:A pénzügyön jelenléti íveket mutattak, hogy folyamatos
munkavégzésnek van feltüntetve, meg 16 órákat dolgoznak. Ezeket rendbe kell tenni.
Hónapról hónapra nem hiszem, hogy olyan munka van, hogy folyamatos munkavégzés lenne.
Eszköz nyilvántartásokat rendbe tesszük.
Mára ennyi volna a bejelentés.
Laurovics István képviselő: Bejelentésem van. A választópolgárok megkértek, hogy
kérdezzem meg a polgármestert és jegyzőt, hogy milyen személy kerül Andi állásába és
közöljem velük, mert olyan kósza hírek vannak, hogy Kiszelné, olyan ember kerül vissza aki
elsikkasztotta a nyugdíjasok színházbérletét. Erre megkértek a választópolgárok, hogy
jelezzem vissza feléjük, mert aggódnak.
Krucsai József polgármester: Arra semmilyen bizonyíték nem volt, ez az egyik. A másik
meg tudjuk jól, hogy milyen közbelépések lettek téve, hogy emberek jövőjéről
megbecsüléséről milyen kép lett kialakítva.
Nagy Gézáné alpolgármester: Úgy gondolom ez Kiszelné személyiségi jogait sérti, kérem
zárt ülésen folytatni. Nincs kifogásom, hogy erről beszéljünk, de ne nyílt ülésen.
Krucsai József polgármester 11.18 perckor elrendelte a zárt ülés tartását.

Zárt ülés kezdete 11.18 óra

Nyílt ülés folytatása 11.33 óra
Szabó György Béla képviselő: Önkormányzatnál 4 közalkalmazott van?
Dr. Sódar Mária jegyző: 8 fő van.
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Szabó György Béla képviselő: minden meg lett vonva vonva tőlük,valami picit nem lehetne
juttatni?
Krucsai József polgármester: Most értesültem, hogy a tanyagondnok nem kap
telefonhasználatot egy 3500 forintos havi kártyával hozzájáruljunk.
Van egy lehetőség egy olyan telefonra, hogy egymás között ingyenes lenne, doktornő,
alpolgármester,a pénzügyes, aki napi kapcsolatba van a többiekkel, a későbbiekbe jó volna
csatlakozni ehhez a céghez.
Szabó György Béla képviselő: (tanyagondnok) Havonta túlzásnak veszem, egy éves szinten
elfogadom, jobbnak találnák egy flottás megoldást.
Krucsai József polgármester: A flottás lesz, de addig is.
Szabó György Béla képviselő: Előfizetéses telefonom van, nem tudom a kártyát
felhasználni.
Laurovics István képviselő. Éves szinten legalább 10 ezer forintot javaslok
Krucsai József polgármester: Kérem aki egyetért azzal, hogy a tanyagondnok részére évi 10
ezer forint telefon költségtérítést szavazzunk meg, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

89/210(XI.11.)sz. határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy határoz, hogy a tanyagondnok részére telefonhasználat
költségtérítése címén évi 10.000 Ft kifizetését engedélyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Krucsai József polgármester

Laurovics István képviselő: A busz elszámolás le van adva?
Krucsai József polgármester: Igen.
Laurovics István képviselő: A matricát egy nap Békéscsabán megcsináltatni.
Több tárgy és hozzászólás nem lévén Krucsai József polgármester az ülést 11.39. bezárta.

Kmf.
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