Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38.
Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-31
3/2010

JEGYZİKÖNYV
Készült:

Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának a 2010.
december 6. 13.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl.

Az ülés helye:

Községháza tanácskozó terme

Jelen vannak:

Laduver Attila ÜB elnöke
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika
Restály László
Román Aranka ÜB tagok

Jelen vannak még: Krucsai József polgármester
Nagy Gézáné alpolgármester
Dr. Sódar Mária jegyzı
Gál Klára pü. ügyintézı
Szász Imréné gazdasági ügyintézı
Sramkó Katalin hivatali dolgozó, jkv. vezetı
Laduver Attila Üb. Elnök Köszöntöm a megjelenteket. Ebben az összetételben elıször
ülésezünk. Azt a feladatot kaptuk, hogy véleményezzük az önkormányzat 2011. évi
koncepcióját.
Az önkormányzatok mőködését meg fogják határozni a szigorítások. A Munkaügyi
Központok döntenek majd a közfoglalkoztatásról, errıl majd szeretnék bıvebbet kérni.
Adóknál megszőnik a vállalkozók kommunális adója, ami nekünk kiesı bevétel, ezt jó lenne
majd pótolni.
2011-ben a helyi önkormányzatunk koncepciója a gábortelepi óvoda esetleges visszaállítását
én az esetleges szót megkérdıjelezem, mert arról volt szó, tőzön-vízen véghezvisszük.
Tudom most csak meg van említve, de majd egy pótköltségvetéssel tudjuk ezt behozni, majd
ha meg tudjuk valósítani.
Vitaindítóba ennyit.
Felkérem a polgármestert, hogy a 2011-es koncepciót adja elı.
Krucsai József polgármester: Be vannak a sarokszámok építve, hogy mennyi lesz a
költségvetés és mennyi lesz az infláció. Ezt még pontosan nem tudjuk, majd amikor a
parlament elfogadja a költségvetést. Ez csak egy iránymutató, amire építkezni lehet, milyen
területre mit tudunk betervezni, át kell csoportosítani, itt az óvoda, az adókérdés,
gondolkozzunk, azt mivel lehet pótolni. Én nem tudom támogatni, hogy ingatlanadóval
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pótoljunk. Ezeket a lakóházakat sújtja minden oldalról, a Jóisten, ha úgy lehet nevezni. A
vállalkozóknak is van kiadásuk, megkérjük a jegyzıt nézze meg mi az, ami pótolhatná. A
költségvetés tervezetnél ez elegendı. Az óvoda kérdése azért kérdıjeles, mert szorgalmi idın
kívül lehet csak csoportot visszaállítani. Kiszámolta az intézményvezetı, hogy kb. mennyi, de
ı csúcsra számolta a teljesítményeket. Van ott felmentési idı, jubileumi pénz, ami érinti az
önkormányzat gazdálkodását. Utána majd látjuk milyen normatívákat kapunk, hány gyerek
veszi igénybe. Az már megvan, hogy 3-4 évre mennyi a gyerek.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika ÜB. Tag.: a normativát megint Medgyes igényli és onnan kell
visszakapni?
Krucsai József polgármester: Igen.
Nagy Gézáné alpolgármester: A társulás marad azt nem szüntetjük meg.
Krucsai József polgármester: Át kell nézni a költségeinket majd, van itt 100 ezer forint, ami
nem biztos, hogy indokolt. Most csak társulási megállapodásunk van, pénzügyi
megállapodásunk van.
Laduver Attila ÜB elnök. Most ott tartunk, hogy minek van nekünk szükségünk társulásra?
Ez nekik fontos.
Krucsai József polgármester: Társulás nélkül nem tudnánk intézményt fenntartani. Ha
felmondjuk a társulási megoldást, kapunk egy alapot és nem tudjuk fenntartani az intézményt.
Laduver Attila ÜB elnök: Nem értem, nincs is iskolánk.
Gál Klára pénzügyi ügyintézı: Elmondanám ezt pénzügyi szemlélettel is. Lehetne külön
mőködtetni az óvodánkat, ha van pénzünk. Jelenleg olyan helyzetben van a költségvetésünk,
hogy még egy telephelyet visszaállítunk meg kell teremteni a feltételeket. Szükség lesz önálló
vezetıre, vezetıi pótlékkal. A törvény szerinti feltételeknek meg kell felelni. A személyi
feltételeket kıkeményen elıírja a törvény.
Krucsai József polgármester: Ha két tagintézmény óvodánk lesz három óvónınk lesz és
négy dajkánk.
Laduver Attila ÜB. elnök: Rajtunk múlik maradjunk annyiban nekünk kell eldöntenünk.
Gondolkozzunk rajta, ne is ragadjunk le ennél a témánál.
Ez tili-toli játék, el kell dönteni, elküldünk-e két embert és eltartunk két óvónıt.
Krucsai József polgármester: Tavaly június körül született egy határozat, hogy
megszüntetünk egy munkahelyet, mert évek óta közmunkás látja el ezt a feladatot. Ezt a
határozatot meg kell erısíteni.
Laduver Attila ÜB elnök: Ne mi döntsünk, a vezetés döntsön.
Dr. Sódar Mária jegyzı: Nem értek egyet az elnök úrral. Ha egy álláshely megszüntetése a
tárgy, akkor elıször a testület dönt, majd a jegyzı és a polgármester végrehajt.
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Restály László Üb tag.: A kertészeti állás benne van a koncepcióban. A körjegyzıségnek a
munkadíja szerepel, úgy néz ki az nem valósul meg, az a különbözet hogyan szerepel-e a
költségvetésben?
Krucsai József polgármester: Az ebben nem, de ez olyan kis eltérés, ha az elıterjesztést
elolvastad, akkor ott majdnem az egész költsége a mienk. A költségevtésben már úgy fog
szerepelni.
Restály László ÜB tag: A konyha bérleti díja is szerepel a bevételnél. Arról is volt szó, hogy
azt visszavesszük.
Krucsai József polgármester: A kistérségnél majd megtudjuk, hogy hogyan tudjuk majd
mőködtetni.
Gál Klára pénzügyi ügyintézı: A koncepció még nem a végleges változat, majd a
költségvetés készítésnél kell figyelembe venni.
Dr. Sódar Mária jegyzı: A költségvetési koncepció kalkulált adatokkal mőködik.
A koncepciót általában a testület elfogadja,vagy nem , és meghatározza, hogy mit szeretne
csinálni, amit a költségvetés készítésnél figyelembe vesszük.
Laduver Attila ÜB. elnök: A körjegyzıségrıl: egyéni a vélemény, így borzasztó nehéz
kialakítani. A részletekbe el lehet játszadozni, bárhova is kerülünk, mindenki diktátumokat
szab, mindenki diszponálni szeretne felette, szinte 99,5 % esély van, hogy soha senkivel nem
fogunk megegyezni.
Krucsai József polgármester: Ha errıl nem beszéltünk volna, akkor nem is kerül
nyilvánosságra, hogy milyen feltételekkel akarnak körjegyzıséget kialakítani. Ezt a tervezetet
nem tudom elfogadni, ez a településre nézve hátrányos.
Laduver Attila ÜB. elnök: Más forrásokból nekem úgy került vissza, hogy a koncepció
készítıje azt mondta ı nem alkuszik. Akkor meg nincs mirıl beszélni.
Krucsai József polgámrester: A mi településünkön kezd összeállni úgy a költségvetés, hogy
nem biztos, hogy kell-e nekünk körjegyzıséget alakítani, nem feltétlenül szükséges.
Az iskolatársulást egyelıre nem tudjuk felbontani. Annyi mozgásunk van, ha végképp nem
köti meg Medgyesegyháza velünk a pénzügyi megállapodást, akkor szorgalmi idın kívül
mással társulunk.
Nagy Gézáné alpolgármester: Ne felejtsétek el, amíg mőködött az iskola és óvoda a
költségvetéshez 25-30 milliót kellett tenni a költségvetésez. Társulás nélkül nem tudjuk
megvalósítani.
Ott kezdıdött a gond, amikor 127 gyerekbıl 70 járt ide.
Laduver Attila ÜB. elnök: még egy kérdésem volna, az önhikibe vissza tudunk-e kerülni?
Gál Klára pénzügyi ügyintézı:.Változás várható, megszőnik az Önhiki, és a
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mőködésképtelen. Ezt össze fogják gyúrni és ezután fogják kidolgozni a feltételrendszerét.
Laduver Attila ÜB. elnök: Arra kérlek, hogy erre hegyezzétek ki magatokat.
Gál Klára pénzügyi ügyintézı: Ha megfelelünk, akkor természetesen pályázunk.
Laduver Attila ÜB. elnök: Mindennek meg lehet felelni, csak úgy kell csinálni.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika: Na itt kezdıdik a gond.
Krucsai József polgármester: Úgy gondolom akkor mindenkiben kialakult a 2011 éves
koncepció.
Laduver Attila ÜB. Elnök, kérem az Ügyrendi Bizottság tagjait, aki egyetért azzal, hogy a
2011. évi koncepciót elfogadásra javasoljuk, kézfelnyújtással szavazzon.
Az Ügyrendi Bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
alábbi határozatot hozta:

az

3/2010. (XII. 6) ÜB határozat
Medgyesbodzás Község Képviselı-testület Ügyrendi Bizottsága Medgyesbodzás Község
Önkormányzatának 2011. évi koncepcióját elfogadásra javasolja a képviselı-testület felé.
Felelıs: Laduver Attila
határidı. azonnal

Több tárgy és hozzászólás nem lévén Laduver Attila Üb. Elnök az ülést berekesztette.

Kmf.

Laduver Attila
ÜB. Elnök

Dr. Sódar Mária
jegyzı
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