Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38.
Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-31
1/2010

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. januárén 14-én 8.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helye:

Községháza tanácskozó terme

Jelen vannak:

Varga Gábor polgármester
Krucsai József alpolgármester
Kiss György
Lajos Ferenc
Laurovics István
Laduver Attila
- képviselő-testületi tagok

Jelen vannak még: Dr Sódar Mária jegyző
Sramkó Katalin hivatali dolgozó, jkv. Vezető

Varga Gábor polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés
határozatképes. Igazoltan hiányzik Nagy Gézáné és CzeneTiborné. A jegyzőkönyv
hitelesítésével javaslom Kiss György és Laurovics István képviselőket megbízni. Kérem, aki a
meghívóban kiküldött napirendi pontok tárgyalásával, valamint a jegyzőkönyv hitelesítők
személyével egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A jelenlévők a javaslatokkal egyhangúan egyetértenek.
1. napirendi pont tárgyalása
Dr. Sódar Mária jegyző: Az előterjesztéseket kiosztom azonnal, előzetesen elmondom, hogy
a Családsegítő Szolgálatra és Gyermekjóléti Szolgálatra működési engedély iránti kérelmet
nyújtottuk be. Hiánypótlásra hívtak fel bennünket ezért szükséges módosítani az a alapító
okiratot . De ha már ennek kapcsán módosítani kell a költségvetés tervezése során még
felmerültek szakfeladatok amelyekkel szükséges lenne kiegészíteni.
Krucsai József alpolgármester: Ezek eddig nem szerepeltek az alapító okiratban?
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Dr. Sódar Mária jegyző:Ennyire részletesen nem . Uniós elvárás volt, hogy minden egyes
feladatnak külön szakfeladat számot adnak, ezért került ez ennyire részletes bontásra.
Varga Gábor polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait, aki az előterjesztésben
foglalt változások határozatba foglalásával egyetért, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta.

1/2010.(I.14)sz.határozat
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Alapító
okiratát az alábbiak szerint módosítja:
A 7.2. pont az alábbiakkal egészül ki:
813000 Zöldterület -kezelés
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841906 Finanszírozási műveletek
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1-4 évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
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Felelős: dr. Sódar Mária jegyző
Határidő: értelem szerint

Dr. Sódar Mária jegyző: Gyermekjólét és családsegítő szakmai programját el kellett
készíteni. A Szegedi Módszertani Intézet hiánypótlásra kért fel bennünket, hogy a
településünket mutassuk be részletesebben, illetve a feladatokat a konkrétumok szintjére
bontsuk le. Ezt osztom most ki előterjesztésben.
Varga Gábor polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait, aki az előterjesztésben
foglalt változások határozatba foglalásával egyetért, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta.
1/2010.(I. 15.)Rendelet
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat képviselőtestületének és szerveinek szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 4/2007. ( IV.2.) rendeletének
módosításáról
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta.
2/2010.(I.14)sz. Határozat
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat képviselőtestület módosítja a Családsegítő szolgálat szakmai
programját az előterjesztés szerinti tartalommal.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta.
3/2010(I.14.)sz. határozat
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat képviselőtestület módosítja a Gyermekjóléti szolgálat szakmai
programját az előterjesztés szerinti tartalommal.

Varga Gábor polgármester: Tegnap jártam kistérségi ülésen. Amiről mi lemondtunk,
testületi ülésen, hogy az iskolát átalakítjuk szociális otthonná, már más települések le is
csaptak rá, úgy néz ki szét fogják osztani a mi 38 milliónkat. Januártól gyűjtőutat raktak be a
pályázatokba. Ez egy nagyon kellemetlen változás lenne. Ez azt jelenti, hogy pl. a Petőfi utca
fele már megvan, így azt nem lehetne beadni, mert a Hunyadi utca hosszabb, akkor azt kell
beadni. A lényeg, hogy az összes tervünket aktualizálni kell. A rendezési tervet odaadtuk a
szakembernek, de a rendezési tervet az módosíthatja, aki csinálta.
Olyan állást kell foglalnunk, hogy a papírmunkát meg kellene csináltatni, ennek költségét fel
kell vállalni, hogy a pályázati összeget a 46 milliót ne veszítsük el.
Laduver Attila képviselő: a 38 millióra térnék vissza, úgy jött vissza nekem, hogy butaságot
csináltunk, hogy le lehetett mondani.
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Dr. Sódar Mária jegyző: Ez nagyon rosszul jött vissza a képviselő úrhoz, hiszen semmi nem
volt adott ehhez, nem volt tervünk készen, és önrészre sem volt lehetőségünk biztosítani
keretet . Ezt a testület korábbi ülésén már megvitatta, és mindenki egyetértett
Laduver Attila képviselő: Rendben van tiszta ügy, de ha akarjuk az utat, ott is elő kell
teremteni az önerőt. A főút ami a falun keresztül megy, ezzel nem lehet semmit csinálni.
Azt mondták, hogy 2010-ben fog megvalósulni.
Varga Gábor polgármester: Igen én is ezt hallottam.
Krucsai József alpolgármester: Az is érdekes, hogy az eddig megcsinált szakasz is uniós
pénzből van. Arra hivatkoztak, hogy ennek a szakasznak nincs engedélyezett terve, ezért
Mezőkovácsháza és Gyula felé fogják javítani.
Dr. Sódar Mária jegyző: A pályázatíró elmondta, hogy a Petőfi, Hunyadi Névtelen utcákra a
pályázatot ha be szeretnénk adni, a Hunyadi utcát gyűjtőútnak kell minősíteni. Ahhoz, hogy
ezt meg lehessen tenni, határozatot kell hozni, majd kezdeményezni kell a rendezési terv
módosítását, valamint ennek megfelelően módosítani a terveket.
Varga Gábor polgármester: Majd a tervezőnek, illetve a pályázatírónak fizetni kell.
Krucsai József alpolgármester: Na de hát a kistérség felvállalta, hogy a 18 településnek ők
írják a pályázatot.
Laurovics István képviselő: Mennyi km hosszúnak kell lenni a gyűjtőútnak, ez meg van
szabva.
Dr. Sódar Mária jegyző: Bizonyos forgalommal kell rendelkezzen, és a csatlakozási
pontokat kell létrehozni.
Varga Gábor polgármester: Mi kiléptünk a pályázatírásból, ezért fizetni kell nekik, majd
meg kell velük egyezni. Lényeges, hogy meg kell csinálni.
Dr. Sódar Mária jegyző: Az Ady utca helyett a Névtelen utcát kell bevenni, mert a
csatlakozás úgy felel meg.
Laurovics István képviselő: Nem kéne tájékoztatni a lakosságot
Dr. Sódar Mária jegyző: De igen, összeszámoljuk a költséget és egy konkrét tájékoztatást
kívánunk küldeni.
Krucsai József alpolgármester: Konkrétumot kell kiküldeni, hogy vállalja-e?
Dr. Sódar Mária jegyző: A közművesítést ha kivetjük vállalni kell, esetleg az lehet kérdés,
hogy részletben tud törleszteni.
Varga Gábor polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait, aki az előterjesztésben
foglalt változások határozatba foglalásával egyetért, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta.
4/2010(I.14.)sz. határozat
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat képviselőtestülete a Hunyadi utcát gyűjtőúttá kívánja minősíteni.
Megbízza a polgármestert és jegyzőt a
Településrendezési terv ennek megfelelő módosításának
előkészítésével.
Felelős:

Varga Gábor polgármester,
dr. Sódar Mária jegyző

Határidő: értelem szerint
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta.
5/2010(I.14)sz. határozat
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat képviselőtestülete a Leghátrányosabb helyzetű kistérségek
komplex felzárkóztatása 2009-3.1.1/D (belterületi utak)
keretében beadandó pályázatát melyben az Ady Hunyadi
Petőfi utcák felújítására vonatkozik, meg kívánja
változtatni Névtelen Hunyadi Petőfi
utcák felújítására.
A változással kapcsolatos eljárás lebonyolításával
megbízza a polgármestert.
Felelős: Varga Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
Varga Gábor Polgármester. Az úttal kapcsolatos tervek elkészítésének lesznek költségei
ezek, várhatóan 1-1,5 millió forintot tesznek ki. Szeretném, ha ezt engedélyezné a testület
mert nem szabad 46 millió forintot emiatt elszalasztani.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta.
6/2010(I.14.)sz. határozat
Medgyesbodzás Községi önkormányzat képviselőtestülete a Leghátrányosabb helyzetű kistérségek
komplex felzárkóztatása 2009-3.1.1/D (belterületi utak)
keretében beadandó pályázat tervezési költségeire 1,5
millió forintot biztosít költségvetése terhére.
Felelős: Varga Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dr. Sódar Mária jegyző: Megyejárás január 27-én érkezik a településre. A megyei
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Önkormányzat minden településre ellátogat, ünnepi testületi ülés lesz, valamint előadásokat
hoznak, valamint kiállítást hoznak el minden településre. Kérték, hogy minden település
készül valami saját műsorral, mi nem igazán tudunk készülni. Gondoltam egy helytörténeti
kiállítást lehetne gyorsan összehozni.
Több tárgy és hozzászólás nem lévén Varga Gábor polgármester az ülést 8,51-.kor berekeszti.

Kmf.

Varga Gábor
Polgármester

Dr. Sódar Mária
jegyző

Kiss György
Jkv. Hitelesítő

Laurovics István
jkv. hitelesítő
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