Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38.
Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331
6/2011.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 26-án
14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.
Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme
Jelen vannak: Krucsai József polgármester
Nagy Gézáné alpolgármester
dr. Gógucz Erzsébet Mónika
Laduver Attila
Laurovics István
Restály László
Szabó György Béla képviselők
Jelen vannak még: dr. Sódar Mária jegyző
Kiszel Ferencné hivatali dolgozó jkv.vezető
Román Aranka ügyrendi bizottság tagja
Gál Klára pénzügyi előadó
Krucsai József polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülésen
minden képviselő-testületi tag jelen van, az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére
felkérem Kiszel Ferencné hivatali dolgozót, hitelesítésére javaslom dr. Gógucz Erzsébet
Mónika és Szabó György Béla képviselőket megbízni.
Kérem, aki a meghívóban kiküldött napirendi pontok tárgyalásával, valamint a jegyzőkönyv
hitelesítők személyével egyetért, azt kézfelnyújtással szavazza meg.
A képviselő-testület tagjai a jegyzőkönyv hitelesítők személyével és a napirendi pontok
tárgyalásával egyhangúlag egyetértettek.

1. napirendi pont: Beszámoló az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról

Laduver Attila ügyrendi bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság az Önkormányzat
2010.évi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Krucsai József polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait tegyék fel kérdéseiket,
mondják el véleményüket.
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Nagy Gézáné alpolgármester: A kiadási oldal magasabb, mint a bevételi, de örömteli dolog,
hogy a 2009 évi elmaradt közüzemi számlák kifizetése megtörtént. Ez valószínűleg részben
az ÖNHIKI-nek, részben az utolsó negyedév takarékos gazdálkodásának eredménye. Jó lenne
elgondolkodni azon, hogy a későbbiekben az 55 év felettieket esetleg tudnánk-e
foglalkoztatni.
Krucsai József polgármester: Közel 40 fő 55 év feletti van a rendszerben. A
foglalkoztatásukhoz nincs támogatás, teljes egészében az önkormányzatnak kell állni a bért és
járulékokat.
Nagy Gézáné alpolgármester: Esetleg START kártya kedvezménnyel lehetne foglalkoztatni
őket.
dr. Gógucz Erzsébet Mónika képviselő: Ha maradna keret, akkor lehetne-e őket
foglalkoztatni?
Krucsai József polgármester: Sajnos nincs erre sem pályázat, sem támogatás, az
önkormányzatnak erre nincs pénze, nem tudjuk a béreket kigazdálkodni.
Restály László képviselő: Itt is szeretném elmondani, amit az Ügyrendi bizottság ülésén már
elmondtam: az elmúlt évben az út pályázaton kb. 5 millió forint ment el, a busz beszerzés
szintén kb. 5 millió forint veszteség, a garázs kb. 1,2 millió forint veszteség, elfogadtuk a
BODZÁSÚT Kft beszámolóját, ami számomra még most sem tiszta, nem működtetünk
iskolát, Gábortelepen óvodát, nem nevezném éppen sikeres évnek az előző évet, éppen ezért
tartózkodtam a szavazáskor.
dr. Gógucz Erzsébet Mónika képviselő: A közmunkaprogramban lehet-e valakit esetleg
többször is behívni?
Krucsai József polgármester: A közfoglalkoztatással kapcsolatban elmondanám, hogy a
támogatott létszám az nem csökkent, csak a foglalkoztatás időtartama, az óraszám és ezzel
együtt a bér csökkent jelentősen. Reméljük a jövő évi közmunkaprogramban majd lesznek
változások.
Gál Klára pénzügyi előadó: Addig, ameddig van olyan személy, aki behívható és még nem
volt korábban foglalkoztatva, addig nem lehet mégegyszer ugyanazt a személyt behívni, aki
korábban már volt.
Laduver Attila képviselő: Én nem bízom abban, hogy a közmunka programban pozitív
változások lesznek a közeljövőben. A 2010. évi beszámolót én elfogadom, már az is nagy
eredmény, hogy az önkormányzat nem csődölt be.
Krucsai József polgármester: Ameddig a hiteleinket törlesztjük, addig nagy dolgokra nem
telik, sajnos a pályázatok legnagyobb része utófinanszírozott. Az egyetlen járható út
számunkra a takarékos gazdálkodás.
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Nagy Gézáné alpolgármester: A későbbiekben jó lenne esetleg majd szakfeladatonként
áttekinteni, boncolgatni a kérdéseket gondolok itt pl. a könyvtárra, a családsegítő szolgálatra,
ahol a kiadási oldal jóval magasabb, mint a bevétel.
Restály László képviselő: A családsegítő szolgálatnál, gyermekjóléti szolgálatnál, védőnői
szolgálatnál szükséges-e teljes munkaidőben foglalkoztatni, van-e normatíva rájuk?
dr. Sódar Mária jegyző: Erre van normatíva. A védőnői szolgálat estében például korábban
amikor helyettesítés alapján láttuk el 1 évig teljes normatívát kaptunk utána ez csökkent, tehát
a teljes munkaidős foglalkoztatásra jár a 100 %-os normatíva .
A napirendi ponttal kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Krucsai József polgármester: Kérem a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért az
előterjesztésben szereplő Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2010.évi zárszámadásról szóló rendelet-tervezetével, azt kézfelnyújtással szavazza meg.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a
következő rendeletet alkotta:
11/2011.(V.9.) önkormányzati rendelet:
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának képviselőtestülete megalkotta 11/2011.(V.9.) önkormányzati
rendeletét a 2010.évi zárszámadásról.
/ A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

dr. Sódar Mária jegyző: A rendelkezésre álló teljesítési információk alapján a 2010. évi
beszámoló elfogadásával egyidejűleg szükséges a 2010. évi költségvetési rendelet
módosítása. Az előirányzat módosításokat egyrészről a központi előirányzat módosítások,
másrészről pedig a 2010, évben meg nem valósuló beruházások teszik szükségessé.
Nagy Gézáné alpolgármester: Költségvetési rendelet módosítás során az előterjesztésben és
a rendelet módosításban nem ugyanaz az összeg szerepel.
Gál Klára pénzügyi előadó: Az egyik előterjesztés a zárszámadási rendelethez tartozik a
másik a költségvetési rendelet módosításához, két különböző előterjesztés.
Krucsai József polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait, aki egyetért a
4/2010.(II.26.) önkormányzati rendeletnek az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet
szerinti módosításával, azt kézfelnyújtással szavazza meg.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
12/2011.(V.9.)önkormányzati rendelet:
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Medgyesbodzás Önkormányzatának képviselő-testülete megalkotta
12/2011.(V.9.) önkormányzati rendeletét a 4/2010.(II.26.)
önkormányzati rendeletének módosításáról.
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

2. napirendi pont: Beszámoló az önkormányzatnál 2010. évben végzett belső ellenőrzésről
Előadó: Krucsai József polgármester

Krucsai József polgármester: A belső ellenőrzésről mindenki megkapta a beszámolót
írásban, kérem akinek kérdése van, azt tegye fel.
Nagy Gézáné alpolgármester: Az elmúlt 4 évben sem kötözködni akartam a hivatal
dolgozóival szemben, amikor állandóan porondon tartottam, hogy a tárgyi eszköz
nyilvántartás, analitikus nyilvántartás nem volt rendben az elmúlt években, ezt az ellenőrzés is
megállapította, észrevételezték.
Krucsai József polgármester: Igyekszünk a nyilvántartásokat pontosan vezetni,
szabályzatokat betartani.

Restály László képviselő: Az előterjesztés 3.oldal 4.ponttal kapcsolatban szeretném kérni a
jegyzőnő tájékoztatását.
dr. Sódar Mária jegyző: Két nyilvántartás is van az önkormányzat vagyonáról, a tárgyi
eszközök analitikus nyilvántartása és az ingatlankataszter, melyek között eltérés volt
értékben. A változásokat nem vezették át párhozamosan mindkét rendszerben innen adódik az
eltérés. Nemrégiben itt volt a cég képviselője aki vezeti az ingatlankatasztert és jeleztük neki
a problémát.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Krucsai József polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalnál
végzett belső ellenőrzésről készült jelentést elfogadja, azt kézfelnyújtással szavazza meg.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
37/2011.(IV.26.).sz. Határozat:
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Polgármesteri Hivatalnál végzett belső
ellenőrzésről készült jelentést.
Felelős: Krucsai József polgármester, dr. Sódar Mária jegyző
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Határidő: értelem szerint
3. napirendi pont: A hivatali helyiségen kivüli és a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének
szabályairól és díjairól szóló önkormányzati rendelet
dr. Sódar Mária jegyző: Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 2011. január 1-i hatállyal módosult. A jogszabályi
rendelkezés szerint a továbbiakban csak a hivatali helyiségben, hivatali munkaidőben történő
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése számít ingyenes alapszolgáltatásnak.
A hivatali munkaidőn kívüli, továbbá a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés és bejegyzett
élettársi kapcsolat olyan többletszolgáltatásnak minősül, amiért a pároknak díjat kell
fizetniük.
Nagy Gézáné alpolgármester: Nem lehetne-e ingyenes nálunk?
dr. Sódar Mária jegyző: Az én értelmezésem szerint nem.
dr. Gógucz Erzsébet Mónika képviselő: Más családi eseményekért is kellene akkor díjat
kérni?
dr. Sódar Mária jegyző: Lehetne, de nem ennek e rendeletnek a keretein belül.
A napirendi ponttal kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Krucsai József polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait, aki egyetért az
előterjesztésben szereplő a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és
díjairól szóló rendelet-tervezettel, azt kézfelnyújtással szavazza meg.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

13/2011.(V.9.) önkormányzati rendelet:
Medgyesbodzás Önkormányzatának képviselő-testülete megalkotta
13/2011.(V.9.) önkormányzati rendeletét a hivatali helyiségen
kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének
szabályairól és díjairól.
/ A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

4. napirendi pont: Tanyagondnoki szolgálat beszámolója a 2010.évi tevékenységről
Előadó: Krucsai József polgármester
5

Krucsai József polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait, akinek a napirendi ponttal
kapcsolatban kérdése van, azt tegye fel.
Nagy Gézáné alpolgármester: Úgy látom inkább az eredmények, a szebb dolgok
szerepelnek a beszámolóban, de biztosan vannak azért problémák is, melyek nem szerepelnek
a beszámolóban.
Szabó György képviselő, tanyagondnok: A fő probléma szerintem a pénz illetve annak
hiánya. Igyekszünk a jegyzőnővel és a polgármesterrel állandóan egyeztetni, a minimális
költségből megoldani a dolgokat.
Restály László képviselő: Talán ő látja el a legsokrétűbb feladatot a településen, szinte
mindenkivel tartja a kapcsolatot, az állampolgárokkal, a szociális szervezetekkel és a
háziorvossal is.
Krucsai József polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy a
tanyagondnoki szolgálat 2010 évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadják, azt
kézfelnyújtással szavazza meg.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő
határozatot hozta:

38/2011.(IV.26.)sz. Határozat:
Medgyesbodzás Önkormányzatának képviselő-testülete a
tanyagondnoki szolgálat 2010.évi tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadta.
Felelős: Krucsai József polgármester
Határidő: értelem szerint

5.napirendi pont: Bejelentések.
Krucsai József polgármester: A Dél -békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási tanácsa a
társulási megállapodás módosításáról döntött, melyet a társult képviselő-testületeknek is
szükséges jóváhagyni.
dr. Sódar Mária jegyző: Aktualizálták a megállapodást, leginkább ezek kerültek átvezetésre.
Krucsai József polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait, aki egyetért a Dél-békési
Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosításával az előterjesztésben
szereplő határozati javaslat szerint, azt kézfelnyújtással szavazza meg.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

39/2011.(IV.26.)sz. határozat:
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél -békési Kistérség Többcélú
Tárulás Társulási Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1.
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulási Megállapodás bevezető része az „és az
államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. tv.” szövegrésszel egészül ki.
2. Az „I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK fejezet, 5. pontja az alábbi rendelkezéssel
egészül ki:
„A kistérség lakosságszáma és társult települések lakosság száma az adott évi
költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett
lakosságszám alapján kerül megállapításra, melyet jelen megállapodás melléklete
tartalmaz.”
3. Az „I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK fejezet 7. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A Társulás jogi személy.”
4. Az „I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK fejezet 15. pontja törlésre kerül, a fejezet
pontjainak számozása értelemszerűen változik.
5. A II. A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA fejezet 8. pontja az alábbiak szerint
módosul:
„Az általa létrehozott költségvetési intézmény, gazdasági társaság vezetője
vonatkozásában a kinevezési jogkört a Tanács, a munkáltatói jogkört az Elnök látja el.”
6. A II. A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA fejezet 9. pontja törlésre kerül, a fejezet
pontjainak számozása értelemszerűen változik.

7. A III/B ÁGAZATI FELADATOK fejezet „Egészségügyi ellátás” címének első bekezdése
az alábbiak szerint változik:
„A Dél-Békési Kistérségben a háziorvosi ellátás folyamatosságát biztosító ügyeleti
szolgáltatás két ellátási formában működik. Az ügyeleti szolgálatok lefedik a kistérség
teljes közigazgatási területét, és ellátják a kistérségben élő összes lakost.”
8. A III/B ÁGAZATI FELADATOK fejezet „Egészségügyi ellátás” címének második
bekezdése az alábbiak szerint egészül ki: „valamint Battonya Város Önkormányzata”
9 .A III/B ÁGAZATI FELADATOK fejezet „Egészségügyi ellátás” címének
bekezdéséből a „ Battonya Város Önkormányzata” szövegrész törlésre kerül.

harmadik

10. A III/B ÁGAZATI FELADATOK fejezet „Szociális ellátás” címének második bekezdés
b. pontja az alábbiak szerint egészül ki: „Nagybánhegyes és Pusztaottlaka”
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11. A III/B ÁGAZATI FELADATOK fejezet „Szociális ellátás” címének harmadik
bekezdése az alábbiak szerint módosul: ”Működteti a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást
valamennyi társult önkormányzat részvételével.”
12. A III/B ÁGAZATI FELADATOK fejezet „Szociális ellátás” címének negyedik
bekezdése „és Kevermes” szövegrésszel egészül ki.
13. A III/B ÁGAZATI FELADATOK fejezet „Közoktatás” címe 3.3. alpontja első
bekezdésének harmadik és negyedik mondata az alábbiak szerint egészül ki:
„A támogatás mértéke a megállapodásokban rögzített és vállalt szolgáltatások körébe
tartozói óradíj 25%-a, melyet a szolgáltatási megállapodásban résztvevő szolgáltatást
végző intézmény részére utólagos elszámolás és kimutatás alapján utal át. A
szakszolgálati feladatellátás támogatásának mértékéről a Társulási tanács évente dönt a
költségvetés ismeretében.”
14. A III/B ÁGAZATI FELADATOK fejezet „Közoktatás” címe 3.3. alpontjának második
bekezdése az alábbiak szerint egészül ki:
„Ha a szolgáltató intézmény megfelel a jogszabály által előírt feltételeknek az ellátottak
után járó kistérségi állami támogatást is megkapja a szolgáltató intézményt fenntartó
önkormányzat.”
15. A III/B ÁGAZATI FELADATOK fejezet „Közoktatás” címe 3.3. alpontjának harmadik
bekezdése az alábbiak szerint egészül ki:
„A szolgáltatási óradíj fennmaradó részét és azon szolgáltatásokat, melyeket a kistérség
financiálisan nem támogat a decentrumokkal általa kötött megállapodásokban, a
decentrum szolgáltatását igénybe vevő önkormányzatok számla ellenében közvetlenül
fizetik meg a feladatot ellátó szakszolgálati intézmény(decentrum) részére.”
16. A III/B ÁGAZATI FELADATOK fejezet „Közoktatás” címe 4.1.. alpontjának első
mondata az alábbiak szerint egészül ki:
„Kistérségi közoktatási-nevelési intézményi adatbázis létrehozása.”
17.A III/B ÁGAZATI FELADATOK fejezet a „Belső ellenőrzés” címének rendelkezése
törlésre kerül és helyébe az alábbi új rendelkezés lép:
„A Társulás a belső ellenőrzési feladatokat valamennyi társult önkormányzat
részvételével látja el, a feladat ellátásáról külső szolgáltató bevonásával gondoskodik. „
18. A III/B ÁGAZATI FELADATOK fejezet a „Mozgókönyvtári feladatellátás” címének
első mondata az alábbiakkal egészül ki:
„A Társulás biztosítja a mozgókönyvtári szolgáltatásokat 2007. szeptember 1-től
Almáskamarás, Dombiratos, Kisdombegyház, Magyardombegyház, Medgyesbodzás,
Nagybánhegyes és Pusztaottlaka társult önkormányzatoknak az alábbiak szerint:”
19. A III/B ÁGAZATI FELADATOK fejezet a „Mozgókönyvtári feladatellátás” címének
első pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A nyilvános könyvtárral nem rendelkező települési önkormányzatok nyilvános
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könyvtártól (Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza, Árpád u. 162.) (a
továbbiakban: szolgáltató) megrendelik a könyvtári szolgáltatásokat. „Könyvtárellátási
Szerződés” keretében. A többcélú kistérségi társulás szerződést köt a szolgáltatóval.”
20. A III/B ÁGAZATI FELADATOK fejezet a „Mozgókönyvtári feladatellátás” címének
második pontjából törlésre kerül a „(vagy a többcélú kistérségi társulás)” szövegrész.
21. A III/B ÁGAZATI FELADATOK fejezet az alábbi „Közművelődési feladatellátás”
címmel egészül ki:
„Az 1997. évi CXL. törvény megvalósulását szolgálva a Társulás támogatja, hogy a
társult települések közművelődési feladatainak ellátását végző közművelődési
intézmények vezetői szakmai műhelyt hozzanak létre Mezőkovácsháza Művelődési
Központ szakmai vezetésével és irányításával.
A szakmai műhely a kistérség lakossága számára kulturális, közösségi, képzési és
információs szolgáltatások megvalósulását segítse az alábbiak szerint:
gyermek-ifjúsági és felnőtt szervezetek közösségi, kulturális és szabadidős
programjainak közös szervezése, támogatása,
tudományos, közéleti programok szervezése,
hagyományőrző és amatőr művészeti csoportok, szabadidős klubok,
kulturális egyesületek, hobbikörök fellépéseinek szervezése, menedzselése;
kistérségi programfüzetek kiadványok megjelentetése, propagálása;
felnőtt és gyermek színházi előadás, hangverseny, szervezése;
kistérségi civil szervezetek tevékenységének segítése;
a kistérség településeinek környezeti, szellemi, művészeti értékeinek,
hagyományainak feltárása, megismertetése, a befogadás elősegítése;
A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének segítése,
különböző kultúrák közötti és határon átnyúló kapcsolatépítés;
Közös pályázatok készítése.”
22. A IV. A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZETE fejezet, „A tagsági
jogviszony keletkezése” címének harmadik bekezdésében „a Békés Megyei Közigazgatási
Hivatalnak szövegrész helyébe a Békés Megyei Kormányhivatalnak.” szövegrész kerül.
23.. IV. A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZETE fejezet „A társulás szervei”
címének „Társulási Tanács” alcíme az alábbi 4., és 5. bekezdéssel egészül ki:
„4. Az alapítói jogok gyakorolására vonatkozó részletes rendelkezések:
a.) Az alapító Társulási Tanács hatáskörébe tartozik:
- az alapító okirat tartalmának meghatározása,
- az intézmény létesítése, átszervezése, megszüntetése,
- intézmény vezetőjének kinevezése, felmentése, illetményének megállapítása.
b.) Az alapítói jogon kívül a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik:
-az intézmények szervezeti és működési szabályzatának, ügyrendjének, házirendjének,
szakmai programjának, szükség szerint egyéb belső szabályzatának jóváhagyása;
- intézményvezetők béremelése, jutalmazásához keret biztosítása,
c.) A Társulási Tanács elnökének hatáskörébe tartozik az egyéb munkáltatói jogok
gyakorlása keretében:
- az intézményvezető képzésének, továbbképzésének engedélyezése,
- kiküldetés engedélyezése,
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- intézményvezetők munkaköri leírásának jóváhagyása,
- intézményvezetők jutalmazása.
5. A Tárulási Tanács feladati ellátásához az alábbi közös fenntartású intézményt
alapította: Dél-Békési Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Irodája. A Kistérségi
Iroda költségvetési szerv, a Tárulás munkaszervezete, melynek feladata a Társulási
Tanács döntéseinek előkészítése és feladatainak végrehajtása.”
24. A IV. A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZETE fejezet „A társulás
szervei” címének „Társulás munkaszervezete” alcíme az alábbi 1. és 1/A bekezdésekkel
egészül ki:
1. „A Társulási Tanács döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását a
Társulási Tanács költségvetési szervként elkülönült munkaszervezete, a Dél-Békési
Kistérségi Iroda (a továbbiakban: munkaszervezet) közreműködésével látja el. A
Társulási Tanács határozza meg az ellátandó feladatokhoz igazodó foglalkoztatottak
létszámát és kinevezi a Munkaszervezet vezetőjét. Felette a munkáltatói jogkört az
Elnök látja el.
1/A A munkaszervezet munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a munkaszervezet
vezetője gyakorolja.”
2. pontja az alábbi f-l pontokkal egészül ki:
f.) ellátja az adminisztrációs feladatokat (gépírás, adatrögzítés, információgyűjtés,
ügykezelés),
g.) figyeli a pályázati lehetőségeket,
h.) közreműködik, szakmai segítséget nyújt a települések saját pályázati dokumentációk
elkészítéséhez,
i.) intézi a Társulás nyertes pályázatai adminisztrációs ügyeit,
j.) intézi a kollaudált számlák könyvelését, pályázati támogatások lehívását stb.,
k.) elkészíti a Társulás féléves és éves beszámolóját, időközi költségvetési és
mérlegjelentés, számlavezetés, pénzügyi tervkészítés, költségvetési határozat
előkészítése, végrehajtása,
l.) ellát minden olyan tevékenységet, amelyet a Társulási Tanács feladatkörébe utal.
Továbbá kiegészül a 2/A bekezdéssel:
„2/A A munkaszervezet vezetőjének feladatai:
- munkaszervezet irányítása,
- munkaprogram kidolgozása,
- a végzett munkáról beszámoló készítése, a Társulási Tanács elé terjesztése,
- pályázatokon való részvétel,
- a munkaszervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítése, betartása,
- a munkáltatói jogok gyakorlása, a munkavállai felett,
- amit az elnök határkörébe utal „
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25. Az V. fejezet A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSE „A Társulási Tanács ülései” cím
második bekezdésében a ” minimum 4 alkalommal tartja” szövegrész helyébe a „legalább
az éves munkatervben meghatározott számú ülést tart’
26. Az V. fejezet A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSE „A Társulási Tanács döntései”
cím 3. bekezdése az alábbiakkal egészül ki:
„a Társulás megszüntetéséhez, megszűnésének kimondásához.
Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásához, módosításához,
a kistérség területfejlesztési koncepció kidolgozásához és elfogadásához, illetve
ennek figyelembevételével területfejlesztési program elkészítéséhez, a megvalósítás
ellenőrzéséhez,
pénzügyi terv készítéséhez a területfejlesztési programok megvalósítása
érdekében,
megállapodás kötéséhez a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati
társulásokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a
saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására,
- a költségvetés megállapításához, végrehajtásához, valamint a fejlesztési források
hatékony figyelemmel kíséréséhez és elősegítéséhez, a települések szoros
együttműködését erősítő felhasználásához;”
27. Az V. fejezet A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSE „A Társulási Tanács döntései”
cím 4. bekezdése törlésre kerül.
28. A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI ALAPJA, VAGYONA fejezet az alábbi „A társulás
tevékenységének, gazdálkodásának ellenőrzése” címmel egészül ki:
1. A társulás tevékenységét és gazdálkodását a Pénzügyi Bizottság ellenőrzi. Ennek
keretében különösen figyelemmel kíséri a Társulás pénzügyi gazdálkodási
tevékenységét, ellenőrzi a tagsági díj befizetéseket, felügyeli a Társulás által ellátott
belső ellenőrzési feladatokat.
Évente beszámol a Tanácsnak a Tárulás gazdálkodásának, és működésének
ellenőrzéséről.
2. A belső ellenőrzési feladat keretében – a jóváhagyott ellenőrzési program alapján – a
Társulás ellátja önmaga és intézményei belső ellenőrzését is.
3. A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés megszervezése a Társulás
költségvetési szervei vezetőinek a feladata.”
29. AX. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK fejezet 2. bekezdésében a „melléklete” szó helyébe a
„függeléke” szöveg kerül.
30. A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulási Megállapodása az alábbi melléklettel egészül
ki:
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A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulását alkotó települések lakosságszáma
Település

Székhely

Lakosságszám
2010. január 01.

Almáskamarás Község
Önkormányzat Képviselő-testülete

5747 Almáskamarás
Dózsa Gy. u. 54.

999

Battonya Város Önkormányzat
Képviselő-testülete

5830 Battonya
Fő u. 91.

6055

Dombegyház Község
Önkormányzat Képviselő-testülete

5836 Dombegyház
Felszabadulás u. 5.

2215

Dombiratos Község Önkormányzat 5745 Dombiratos
Képviselő-testülete
Széchenyi u. 42.

653

Kaszaper Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

5948 Kaszaper
Szent Gellért tér 1.

2045

Kevermes Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

5744 Kevermes
Jókai u. 1.

2191

Kisdombegyház Község
Önkormányzat Képviselő-testülete

5837 Kisdombegyház
Kossuth u. 77.

548

Kunágota Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

5746 Kunágota
Rákóczi u. 9.

2954

Magyarbánhegyes Község
Önkormányzat Képviselő-testülete

5667 Magyarbánhegyes
Jókai u. 38.

2460

Magyardombegyház Község
Önkormányzat Képviselő-testülete

5838 Magyardombegyház
Zalka Máté u. 61.

284

Medgyesbodzás Község
Önkormányzat Képviselő-testülete

5663 Medgyesbodzás
Széchenyi u. 38.

1165

Medgyesegyháza Város
5666 Medgyesegyháza
Önkormányzat Képviselő-testülete Kossuth tér 25.

3935

Mezőhegyes Város Önkormányzat
Képviselő-testülete

5820 Mezőhegyes
Kozma Ferenc u. 11.

5810

Mezőkovácsháza Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete

5800 Mezőkovácsháza
Árpád u. 176.

6480

Nagybánhegyes Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete

5668 Nagybánhegyes
Kossuth u. 64.

1407

Nagykamarás Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete

5751 Nagykamarás
Kossuth u. 2.

1581

Pusztaottlaka Község
Önkormányzat

5665 Pusztaottlaka
Felszabadulás u. 10.

407
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Képviselő-testülete
Végegyháza Község Önkormányzat 5811 Végegyháza
Képviselő-testülete
Széchenyi u. 2.

1520

Összesen:

42709

Határidő: értelem szerint
Felelős: Krucsai József polgármester
A logopédiai ellátásra vonatkozó társulási megállapodás módosítása

dr. Sódar Mária jegyző: A mi településünket ez nem annyira érinti. Nem volt ilyen
kiadásunk 2010. évben Ami igazából érinteni fog bennünket az a nevelési tanácsadás díjának
emelkedése.

Krucsai József polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait, aki egyetért a Dél-békési
Kistérség Többcélú Társulás és Medgyesegyháza Város Önkormányzata között a logopédiai
szakszolgálati feladatellátás tárgyában létrejött Társulási Megállapodás az előterjesztés
szerinti tartalommal történő jóváhagyásával, azt kézfelnyújtással szavazza meg.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

40/2011.(IV.26.)sz. Határozat:
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Dél-békési Kistérség Többcélú Társulás és Medgyesegyháza
Város Önkormányzata között a logopédiai szakszolgálati
feladatellátás tárgyában létrejött Társulási Megállapodás
módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.
Felelős: Krucsai József polgármester
Határidő: értelem szerint

Krucsai József polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait, aki egyetért a Dél-békési
Kistérség Többcélú Társulás és Medgyesegyháza Város Önkormányzata között a logopédiai
szakszolgálati feladatellátás tárgyában létrejött, módosítással egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodás az előterjesztés szerinti tartalommal történő jóváhagyásával, azt
kézfelnyújtással szavazza meg.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

41/2011.(IV.26.)sz. Határozat:
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Dél-békési Kistérség Többcélú Társulás és Medgyesegyháza
Város Önkormányzata között a logopédiai szakszolgálati
feladatellátás tárgyában létrejött, módosítással egységes
szerkezetbe foglalt Társulási megállapodást az előterjesztés
szerinti tartalommal jóváhagyja.
Felelős: Krucsai József polgármester
Határidő: értelem szerint

Krucsai József polgármester: A képviselő-testület korábban úgy döntött, hogy
70.000Ft+ÁFA bérleti díjat kér a konyha üzemeltetőjétől, az üzemeltető viszont hivatkozva az
eredeti szerzősésben foglaltakra csak 40000 Ft+ÁFA díjat tud fizetni. Erről döntenünk kell,
hogy ezt elfogadjuk-e.
Nagy Gézáné alpolgármester: Akkor a 70.000Ft-ot reálisnak gondoltuk a környező
településeken lévő hasonló díjakat figyelembe véve.
Krucsai József polgármester: A szerződésre hivatkoznak és ha nem fogadjuk el, bírósághoz
fordulnak.
dr. Sódar Mária jegyző: A szerződésben úgy szerepel, hogy csak az infláció mértékével
emelkedhet évente a bérleti díj. A módosításhoz mindkét fél egyetértése szükséges.
Krucsai József polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy a
képviselő-testület a 8/2011.(II.15.)számú határozatát visszavonja, azt kézfelnyújtással
szavazza meg.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:

42/2011.(IV.26.)sz. Határozat:
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
8/2011.(II.15.) számú határozatát visszavonja.
Felelős: Krucsai József polgármester
Határidő: azonnal
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Krucsai József polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy a
konyha bérleti díját havi 40.000 Ft+ÁFA összegben állapítsuk meg, azt kézfelnyújtással
szavazza meg.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

43/2011.(V.9.)sz. Határozat:

Medgyesbodzás Község Önkormányzat képviselő-testülete
úgy határoz, hogy az ÁTESÓ Bt-vel az Önkormányzat
tulajdonát képező Széchenyi u. 41. sz alatti konyha épületére
kötött bérleti és üzemeltetési szerződés 4. pontját az alábbiak
szerint módosítja 2011. május 1-jei hatállyal:
„4./ A szerződő felek az alábbi bérleti díjban állapodnak meg.
40.000 Ft + Áfa / hó.
A bérleti díj minden év januárjában legalább az infláció
arányának megfelelő mértékben emelkedik.”
Megbízza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírásával.
Felelős: Krucsai József polgármester
Határidő: értelem szerint

Krucsai József polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a gábortelepi
falunapra az áramlekötés elkészült, ami 135.000 Ft-ba került. A medgyesbodzási lekötést csak
későbbre terveztük, de a szolgáltató jelezte, hogy nagy anyagár emelkedés várható, ezért
kellene most erről is dönteni.119 ezer forint lenne.
A képviselő-testület tagjai a medgyesbodzási lekötést egyhangúlag támogatták.
Krucsai József polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait, aki egyetért a
medgyesbodzási falunapra történő áramlekötés megrendelésével, azt kézfelnyújtással
szavazza meg.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

44/2011.(IV.26.)sz. Határozat:
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Medgyesbodzás Községi Önkormányzat képviselő-testülete a
medgyesbodzási falunapra történő áramlekötés megrendelését
határozta el 119 ezer forint értékben az önkormányzat 2011.
évi költségvetése terhére( 841403 Város és községgazdálkodás
m.s.n. Szolgáltatások) Felhatalmazza a polgármestert a
szolgáltatás megrendelésére.
Felelős: Krucsai József polgármester
Határidő: értelem szerint

Krucsai József polgármester: A Réthy Pál kórház gyermekosztálya eszköz beszerzésére
kérné a képviselő-testület segítségét, ha az anyagi lehetőségei megengedik.
dr. Gógucz Erzsébet Mónika képviselő: Legkevésbé a békéscsabai kórház
gyermekosztályát vesszük igénybe.
Laurovics István képviselő: Lehetne támogatni egy jelképes összeggel, ha van rá forrás.
dr. Gógucz Erzsébet Mónika képviselő: Az a veszély áll fenn, hogy utána sorban
jelentkeznének a kórházak, amire nincs pénzünk.

Krucsai József polgármester: A Békés Megyei Polgári Védelmi Szövetség felkérte az
önkormányzatot, hogy tagként csatlakozzon a szövetséghez. Az önkormányzatnak évi
12.000 forint tagdíjfizetési kötelezettséggel járna.
Nagy Gézáné alpolgármester: Ha más kötelezettséggel nem jár, akkor javaslom.
dr. Gógucz Erzsébet Mónika képviselő: Területi vagy megyei szervezetről van-e szó?
Krucsai József polgármester: Megyei szervezet, nem területi.
Krucsai József polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy a
Békés Megyei Polgári Védelmi Szövetségbe belépjünk és évi 12.000 Ft tagdíj fizetése
megállapításra kerüljön, azt kézfelnyújtással szavazza meg.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:

45/2011.(IV.26.)sz. Határozat:
Medgyesbodzás Önkormányzatának Képviselő-testületeúgy
határoz, hogy tagként kíván csatlakozni a Békés Megyei
Polgári Védelmi Szövetséghez, és évi 12.000 Ft összegű
tagdíj fizetését állapítja meg.
Felelős: Krucsai József polgármester
Határidő: értelem szerint
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Krucsai József polgármester : Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy a körzeti
megbízott neve: Belák Bence. Minden második héten csütörtökön tart ügyfélfogadást itt a
kmb-s irodában. Tájékoztatom továbbá a képviselő-testület tagjait, hogy az Orosházi
Vízgazdálkodási Társulás tájékoztatót tart a településen tisztújítással és napi feladatokkal
kapcsolatban május 12-én.
Restály lászló képviselő: Lehet tudni valamit arról, hogy az Ó-Maros Menti
Hagyományőrzők Egyesülete szervezi-e a labdarúgó csapatot,lesz belőle valami?
Laduver Attila képviselő: Ehhez kell egy ember, aki összefogja, szervezi a dolgot.
Szponzori pénz kell hozzá, mi azt vállaltuk, hogy a pályát és az öltözőt rendbe tesszük.
Krucsai József polgármester: A medgyesegyházi sport egyesület is megkeresett, hogy
támogassuk őket, de tájékoztattam a terveinkről őket, és mondtam, hogy erre nincs pénzünk.
Krucsai József polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy lehetőség van
játszótérre pályázni. Amennyiben civil szervezet pályázik, akkor 100%-os a támogatás, ha az
önkormányzat akkor csak 75 %-os. Megkeresem a civil szervezeteket, elsősorban a
Nagycsaládosok Egyesületét ezzel az információval.
Laduver Attila képviselő: Az iskola pályázattal kapcsolatos felmérés eredményéről bővebb
tájékoztatás jó lenne.
Román Aranka ügyrendi bizottság tagja: Mi történt, miért nem próbáltunk meg pályázni?
Krucsai József polgármester: A kiküldött tájékoztató levélre és abban foglalt nyilatkozatra
alig néhány érkezett vissza, ezek között is mindössze 4 olyan szülő volt, aki összevont
osztályba is járatná a gyermekét.
Laduver Attila képviselő: Összegezzük azzal, hogy a pályázaton a medgyesbodzási
önkormányzat nem tudott részt venni. És pont.
Román Aranka ügyrendi bizottság tagja: A pályázatot mindenképpen jó lett volna
benyújtani, legfeljebb utána visszamondtuk volna.
Nekem lenne még egy bejelentésem. A Petőfi utca medgyesegyházi felében a por ellen
kellene tenni valamit. Nagy a forgalom ,elviselhetetlen a por, ami a kohósalakos útról felszáll.
Krucsai József polgármester: Már kétszer megkerestem a közútkezelőt a sebességkorlátozás
ügyében, de eddig elhárították, most várjuk a második írásbeli megkeresésre a választ.
Román Aran ügyrendi bizottság tagja: Valamilyen megoldást kellene találni, valami
forgalom lassítót pl. fekvőrendőr.
Restály László képviselő: Kell hozzá engedély,ha az önkormányzati út?
Krucsai József polgármester:Kell.
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Szabó György képviselő: Mi medgyesbodzásiak használjuk elsősorban ezeket az utakat, mi
tehetünk legtöbbet az ügyért azzal, hogy lassan hajtunk és akkor nem száll úgy a por.
Nagy Gézáné alpolgármester: Az önkormányzat által művelt porták hogy állnak?
Krucsai József polgármester: A vetések, veteményezések befejeződtek, gyomirtózva
vannak.
Restály László képviselő: Azokra a portákra is oda kellene figyelni, ahol nem bérpótló
juttatásban részesülők laknak. Ha nincsen rendeben felszólítást kiküldeni, főleg a lakatlan
ingatlanok tulajdonosainak.
Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában Krucsai József polgármester az ülést 15.40 perckor
bezárta.

kmf.

Krucsai József
polgármester

dr. Gógucz Erzsébet Mónika
jkv. hitelesítő

dr. Sódar Mária
jegyző

Szabó György
jkv. hitelesítő

18

