Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38.
Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331
16/2011.

JEGYZİKÖNYV

Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. november 10én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.
Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme
Jelen vannak: Krucsai József polgármester
Nagy Gézáné alpolgármester
dr. Gógucz Erzsébet Mónika
Restály László
Szabó György Béla képviselık
Román Aranka Ügyrendi Bizottság nem képviselı tagja.
Jelen vannak még. dr. Sódar Mária jegyzı
Sramkó Katalin hivatali dolgozó jkv.vezetı

Krucsai József polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülésrıl
hiányzik Laduver Attila, aki jelezte távolmaradását, valamint Laurovics István, aki szintén
jelezte késését, esetleges távolmaradását , az ülés határozatképes. A jegyzıkönyv vezetésére
felkérem Sramkó Katalin hivatali dolgozót, hitelesítésére javaslom Szabó György Béla
képviselıt és Nagy Gézáné alpolgármestert megbízni. Javaslom a meghívóban szereplı
napirendi pontok megtárgyalását.
Kérem, aki a javaslatokkal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület a javaslatokkal egyhangúan egyetértett.
1. napirend
Krucsai József polgármester: Mindenki megkapta a tervet, ezt a kistérségnek is el kell
fogadni. Akinek ezzel kapcsolatban kérdése van kérem tegye fel.
Nagy Gézáné alpolgármester: Határozati javaslatot jónak tartom, örülök, hogy
visszanyúlunk az elızıekre is.
Krucsai József polgármester: Igen, végül is a belsı ellenırzésnek az a célja, hogy a
hiányosságokat megszüntessük.
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Restály László képviselı: Annyit akarok csak, hogy milyen szervezet végzi ezt az
ellenırzést?
Krucsai József polgármester: Pénzügyi végzettséggel rendelkezı vállalkozás csinálja
minden településen, a kistérségnél. A kistérség fizeti normatívából. Kötelezı a belsı
ellenırzést megcsinálni, ennek jobbító szándék a célja, hogy ha olyan hiányosság van, ami
nem megfelelı, javaslatot tesznek, hogy legyen kijavítva.
Kérem, aki egyetért a belsı ellenırzési terv elfogadásával, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület tagjai 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
szavazatot hozták:

96/2011.(XI.10.) határozat
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat képviselı-testülete az Önkormányzat 2012. évi belsı
ellenırzési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat 2012. évi ellenırzési terve
Ellenırzen
dı
folyamatok
és
szervezeti
egységek

Az ellenzésre vonatkozó stratégia
ellenırzés célja, módszere tárgya,
terjedelme,

Idıszak

Azonosított
kockázati
tényezık

Az ellenırzés
típusa

Az
ellenırzés
ütemezése

Polgár-

Tárgy:Annak megállapítása , hogy
az normatív állami hozzájárulások
igénybevételét megalapozó
adatszolgáltatás, elszámolás
jogszabályok elıírásainak megfelelı
létszámadatokon és kapcsolódó
analitikus nyilvántartásokon
alapszik-e

2011

Gazdálkodási
tevékenység
informatikai
támogatottsága
megfelel

Szabályszerőségi,
pénzügyi,

2012.
április

Az ellenırzés
tapasztalatai
alapján
szükséges és a
meghatározott
intézkedések
megvalósulása

Szabályszerőségi,
pénzügyi,

mesteri
Hivatal

Erıforrás
szükségessége

10 revizori nap
ellenırzés

Módszer: dokumentumok
nyilvántartások vizsgálata, interjú
Részben tételes, részben
szúrópróbaszerő mintavételes
vizsgálat
Terjedelem: célvizsgálat
Polgármesteri
Hivatal

Cél: Annak értékelése, hogy az elızı
Intézkedési
évben lefolytatott pénzügyi
tervben
ellenırzés megállapításai alapján a meghatározottak
hiányosságok megszüntetésére
szerint
készített intézkedési tervben
meghatározott feladatok
megvalósultak-e

2012.
április

3 revizori nap

ellenırzés
utóellenırzés

Tárgy: Módszer: informatikai
programok, dokumentumok
nyilvántartások , szabályzatok
vizsgálata, interjú.
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Részben tételes, részben
szúrópróbaszerő mintavételes
vizsgálat
Terjedelem: célvizsgálat
Polgármesteri

Tárgy: Soron kívüli ellenırzés az
elıre nem azonosított kockázati
tényezık kapcsán

2011

2012.
április

2 revizori nap

Hivatal

Felelıs: dr. Sódar Mária jegyzı
Határidı: értelem szerint

2. napirendi pont
Krucsai József polgármester: Konyha bérbeadására érkezett pályázatok tárgyalása.
Kérdezem indítványoz-e valaki zárt ülést?
Ha nem, akkor nyílt elbírálás lesz. Mindenki megkapta a pályázati anyagokat,akinek kérdése
van, hozzászólása van, ossza meg velünk.
Két pályázat érkezett be és akkor errıl kellene dönteni.
Restály László képviselı: Két pályázat van, én nem tudom, nekem az elsı, a Ficzere István
pályázatából nem tőnik ki, hogy ı micsoda, vállalkozó, vagy bt. vagy nem tudom, én nem
találom, lehet nem jól olvastam el. És a másik, hogy neki nincs hozzácsatolva ez az
adótartozása, hogy van vagy nincs, szerintem ez nem az lenne amit ı idecsatolt. De se aláírva
se semmi. İ az a személy lenne, aki fızött itt a konyhán?
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: Konyha szempontjából van különbség, hogy
milyen formában mőködtetnék?
Szabó György Béla képviselı: Ha nem vállalkozó, akkor hogy veszi ki a konyhát?
Gondolom akkor nem számlaképes.A másiknál meg olyan probléma, hogy én nem találom az
árajánlatot.
Nagy Gézáné alpolgármester: Én úgy látom, hogy elfogadja az önkormányzat által
meghatározott összeget. A pályázati feltételeket elfogadja, akkor az abban meghatározott
összegben tud fizetni.
Krucsai József polgármester: Ficzere nyilatkozik, hogy köztartozása nincs. De a
pályázatban is úgy volt, hogy leellenırizhetı legyen.
Restály László képviselı: Aki most szolgáltatja a gyermekétkeztetést nem pályázott?
Krucsai József polgármester: Nem
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Nagy Gézáné alpolgármester: Feltétele volt, hogy igazolnia kell az adótartozást.
Dr. Sódar Mária jegyzı: Az adatbázisból való igazolást nyomtatta ki, a másik pályázó pedig
igazolást hozott.
Nagy Gézáné alpolgármester: A pályázatokból azt szőröm le a Ficzere úr magasabb
összeget adna, mint a pályázatban kiírt összeg.
Krucsai József polgármester: Hát meg ı dolgozott itt a településen, ez mellette szól, az
idısekkel, meg a gyerekekkel is napi kapcsolatban volt, ismerik a tevékenységét.
Restály László képviselı: Mivel dolgozott itt, fel tudta mérni, hogy neki megfelelnek ezek a
feltételek.
Nagy Gézáné alpolgármester: Elképzeléseik nagyjából megegyeznek a két pályázatban,
hogy mi az amit meg szeretnének valósítani.
Krucsai József polgármester: Az sem utolsó, hogy a helyi önkormányzattól, meg
ıstermelıktıl szeretné beszerezni az alapanyagot, ami akár egy hosszú távú kapcsolatra is
alapot adna.
Mert amúgy tartalmilag, formailag mindkét pályázat megfelel a kiírásnak.
Szavazásra bocsátom akkor, aki Ficzere István pályázatát elfogadja, és támogatja,
kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
97/2011.(XI.10.) határozat
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy
határoz, hogy a Medgyesbodzás Széchenyi u. 41. sz alatti konyha
ingatlanát határozatlan idıre bérbe adja Ficzere István 5742 Elek
Eötvös u.22. Sz alatti lakosnak .
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerzıdés aláírására, az alábbi
kikötésekkel:
- bérleti díj:.bruttó 80.000 Ft/hó , amely minden évben a felek
kölcsönös megegyezése alapján felülvizsgálandó
- felmondási idı 30 nap
- állagmegóvó munkák elvégzésének kikötése
- közüzemi díjak fizetési rendjének rögzítése
Felelıs: Krucsai József polgármester
Határidı: azonnal

3. napirendi pont
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Krucsai József polgármester: Közmunka program. Start közmunka programban kíván részt
venni Medgyesegyháza, Pusztaottlaka és Medgyesbodzás együtt , Pusztaottlaka
gesztorságával. Több célterületet jelöltünk meg, mezıgazdasági tevékenység, külterületi utak,
erdık rendbe tétele. 8 órában 100 %-os állami támogatás, kapunk támogatást eszközre, elıleg
kiutalása történik, amibıl azokat a felszereléseket meg tudjuk csinálni, az asztalos üzem teljes
felújítása, kerti padok, buszmegállók elkészítéséhez. A konzorciumi megállapodást most
kaptuk meg a testületi elıtt, ezt olvassátok át, ha kérdés észrevétel van, osszátok meg.
Jövı hét keddtıl indulna, december 31-ig, ha ez sikeresen megvalósul, akkor 2012-ben január
1-tıl december 31-ig. Ilyen lehetıségünk nem volt mostanában, hogy ennyi embernek munkát
tudjunk biztosítani.
Szabó György Béla képviselı: Az élı állatokra térnék ki, hogy ez mit jelent?
Krucsai József polgármester: Szeretnénk olyan üresen álló ingatlanokat bérbe venni, ahol
állatokat lehet tartani, sıt felmerült a Kiss Ernı tanya megvásárlása is. Hát oda, ha
jószágtartás van, a trágyától a takarmánybeszállításig, kellenek eszközök, mert van, ahol még
a traktor sem tud elmenni.
Nagyné Gézáné alpolgármester: Ha a megállapodásban leírtak tényleg teljesülnek, úgy
gondolom, ezzel csak nyer a település, nyernek az emberek, akik ebben részt fognak venni.
Krucsai József polgármester: Ez egy mintaprojekt, mi elınybe leszünk, mert mi már
felszerelkezve tudunk neki vágni a következı évnek. Ha a kormány szándéka megvalósul,
hogy értékteremtı munkát tudunk megszervezni, akkor ez lesz folytatva.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: A 2011. évi startmunka akkor meddig?
Dr. Sódar Mária jegyzı: December 31-ig.
Krucsai József polgármester: Itt regisztráltak, bérpótlósok 55 év felettiek is
foglalkoztathatóak.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: Milyen arányban van nekünk emberünk ebben?
Krucsai József polgármester: 50 fı ami minket érint. Külterületi utak, erdık rendbetétele,
sıt a járdák továbbfolytatása, háztámaszok minden. Ez a pályázaton belül meg van bontva.
Szabó György Béla képviselı: Teljes munkaidı, mit jelent a pénzbeli juttatás?
Krucsai József polgármester: Minimálbér, a szakmunkásnak meg a szakmunkás bér, és lesz
két ember adminisztrációban is foglalkoztatva.
Szabó György Béla képviselı: Mondjuk én az élıállat beszerzésektıl tartok.
Krucsai József polgármester: Hát ennek az a célja, hogy a késıbbiekben majd sajtkészítés, a
megteremtıdött tejbıl sajt készülhet, ha lesz ember. Felvetettem miért nem próbálunk meg
belemenni az iskolatej akcióba, Simonka úr erre mindjárt kapott is, hogy intézkedjen, hogy
minden gyerek megkapja azt a napi 2,5 dl tejet.
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Ha nincs több kérdés szavazásra teszem a kérdést, aki egyetért a konzorcium létrehozásával,
kérem, kézfelnyújtással szavazzon.

A képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
98/2011.(XI.10.) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
úgy határoz, hogy a Medgyesegyháza és Pusztaottlaka
Önkormányzatával kötendı konzorciumi megállapodást az
elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Felelıs: Krucsai József polgármester
Határidı: azonnal
A konzorciumi megállapodás teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
Krucsai József polgármester:Korábban tájékoztattam a testületet, hogy a LEADER
keretében lehetıség van falunap rendezésére pályázatot beadni. Sajnos olyan elıírások
vannak és ajánlatok, hogy szabadon nem nagyon tudtunk volna beleszólni a falunapi
rendezvényünkbe, vagyis forrás nem lett volna hozzá. A fızıversenyhez se nyersanyagot, se
olyan fellépıket nem tudtunk volna megfizetni, ami úgymond nekünk megfelelt volna.
Megfinanszírozni nem tudjuk elıre, a Nagycsaládosokkal úgy döntöttünk, nem kívánunk részt
venni, ugyanolyan összefogással mint eddig, a jövı évben is meg tudjuk csinálni, és nem kell
olyan összegeket belefektetni, aminek a megtérülése beláthatatlan.
A következı bejelentésem szintén a LEADER-rel kapcsolatos, csak a játszótérre vonatkozik.
Elkészültek a tervek. Februárra kitolták az indulást, de ha februárba kezdtük volna a
tervezést, nem biztos, hogy kész lett volna mire be kellett adni a pályázatot. 183 ezer forint a
díja, ami a pályázatban elszámolható. Addig kell megelılegezni, ugyan lesz olyan kivitelezı,
aki erre tud várni. Gábortelepen a Nagycsaládosok adták be a pályázatot, szponzorok ,
képviselık , magánszemélyek megfinanszírozzuk ezt a pénzt, ez nagyon sok támogatás. Nem
azért nem az önkormányzat finanszírozza meg, mert nem akarja, hanem mert nincs lehetıség.
Eleve kizárja, hogy egy önkormányzat két pályázatot adjon be, ezért vállalták ık .
Nagyné Gézáné alpolgármester: 183 ezer a két pályázat?
Krucsai József polgármester: Nem ez darabonként ennyi. De mondom ez már a pályázatban
elszámolható, mert volt itt már olyan pályázat ami lecsúszott, mert nem oda volt írva a számla
ahova kellett.
Kérem a képviselı-testület tagjait, aki egyetért, hogy vállaljuk ezt a tervezési költséget,
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

99/2011.(XI.10.) határozat
6

Medgyesbodzás Község Önkormányzatának képviselı-testülete
úgy határoz, hogy a LEADER program keretében benyújtandó
játszótér pályázat tervezési díjának megfizetését a 2011. évi
költségvetésében a 841403-1 Város és községgazdálkodás
szakfeladatának elıirányzata terhére vállalja
Felelıs: Krucsai József polgármester
Határidı: azonnal

Krucsai József polgármester: Vízmő rekonstrukciós javaslattal állt elı, hogy rendeljünk
meg rekonstrukciót, mert a vízveszteség 5 % fölé ment. Úgy döntöttünk, kérünk garanciát. Mi
laikusok vagyunk, nem tudjuk, hogy valóban meg kell-e csinálni a javítást, vagy nem, majd
látjuk az ez utáni tárgyalások után mire megyünk, még ezeket a garanciákat nem kapjuk meg.
Restály László képviselı: Ehhez csak annyit, amikor itt volt ez a három úriember a téli
idıszakban, mikor beszéltük ezt az aradi vízhálózatot, az egyik olyan kijelentést tett, hogy
minimális veszteség mindig van. Hát ez az öt százalék sem sok lehet. A másik meg azt
mondták, hogy Bodzás az egyik legjobban kiépített hálózat. Ezt a kérést, most honnan
indították nem tudom. Emlékszem, olyat is mondtak, hogy van ahol 20 % a veszteség is.
Krucsai József polgármester: Van olyan is, hogy ha valaki megcsapolja svarcba veszi a
vizet, ez az ı dolguk, keressék meg. Ebbe még vitába vagyunk, meg az, hogy ha most
csökkent a Vízmőnél a munkák száma ne találjanak ki olyat, ami nem is indokolt, csak legyen
munkájuk. Mi laikusok vagyunk, még meg sem tudjuk nézni. Azt mondták, három éve mikor
aláírtuk a szerzıdést, benne volt ott apróbb betőkkel. Ha már megcsináljuk ezt és kifizetjük
tisztességgel, akkor adják meg a garanciát, hogy nem emelkedik, meg a veszteség is csökken.
Nekünk nem az a dolgunk, hogy a Vízmő érdekeit, hanem a települését szolgáljuk.
Krucsai József polgármester: A következı bejelentés, hogy a gyermekétkezést egy
hónappal meg kellene hosszabbítani, mert a pályázatot elbíráltuk, de még egy jó hónap
szükséges az engedélyekhez, meg, hogy be tudjon indulni. És majd meglátjuk hogyan alakul.
Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület öt igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
100/2011.(XI.10.) határozat
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy
határoz, hogy a 85/2011. (IX.13) sz határozat alapján a Tóth Bt
(5600 Békéscsaba Szerdahelyi u 5, telephely: Medgyesbodzás
Széchenyi u. 39) vállalkozóval gyermekétkeztetés vásárlására
kötött szerzıdést 2011. december 19-ig meghosszabbítja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására.
Felelıs: Krucsai József polgármester
Határidı: azonnal
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Krucsai József polgármester: OTP hitelkeret szerzıdés ma jött meg, ami 12 millió forintról
szólna.
Dr. Sódar Mária jegyzı: Hitelkérelem ügyében hivatalos döntés érkezett 15 milliót
igényeltünk és 12 milliót tudnak biztosítani. Ez nem az önkormányzat gazdálkodása miatt van
így, hanem a költségvetési fıösszeg tükrében döntöttek, mivel ez évben csökkent, emiatt
csökkentették a hitelkeret összegét. Mivel 15 millió forintról döntött korábban a testület , így
most szükséges ismét egy határozat, amelyben 12 milliót hagy jóvá a testület.
Szabó György Béla képviselı: Nem lehetne-e 6 milliót kérni, rá vagyunk szorulva?
Krucsai József polgármester: A nem felhasznált hitelkeretnek egy nagyon kis részét kell
fizetni. De azért kell az önkormányzatnak egy olyan, hogy ha valami történik.
Nagy Gézáné alpolgármester: Kamat nincs, rendelkezésre állási díj van.
Szabó György Béla képviselı: Azért javasoltam a 6 milliót, mert a múlt évben nem
használtuk fel, akkor még kevesebb lenne a rendelkezésre álló díj is.
Krucsai József polgármester: Ez olyan, mint a lakossági hitelkeret.
Kérem a képviselı-testület tagjait, aki egyetért a hitelkeret 12 millió forintban történı
meghatározásában, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
101/2011.(XI.10.) határozat
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az
Önkormányzat folyószámla hitelkeretének igénylésérıl szóló
91/2011. (X.12.) sz határozatát a következık szerint módosítja:
A határozat 1. mondata helyébe a következı rendelkezés lép:
„Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy
határoz, hogy 12.000.000,- Ft összegő folyószámla-hitelkeret
kíván felvenni az OTP Bank Nyrt-nél.”
A határozat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban
maradnak.
Felelıs: Krucsai József polgármester
Határidı: azonnal

Restály László képviselı:Nekem volna egy bejelentésem vagy inkább javaslatom, nem
tudom beszélgettünk emberkékkel, mondják ezt a buszjáratot, nagyon megváltozott, és nem
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jól sikeredett. Van, hogy nincsenek csatlakozások, hogy meg lettek szüntetve, ebbe én nem
látok pontosan bele, hogy valóban vannak-e ilyenek, és, hogy mit lehetne tenni. Hétvégén
nincsenek csatlakozások.
Krucsai József polgármester: Ha valakinek van ilyen gondja, írásba ide adja le az
önkormányzat felé és mi a megfelelı ember felé továbbítjuk.
Óra, perc, honnan, hova, mihez nincs csatlakozás ezt írják le ebbe csak akkor tudunk
hatékonyan intézkedni. A másik a hétvégi járatokhoz, én kértem, hogy a Tisza Volán által
közlekedtetett járatok a keresztezıdéstıl jöjjenek be, mert az délelıtt két buszpárt jelentett
volna meg délután. Arra hivatkozva, hogy nem biztos, volna rá utas nem jöttek be a
keresztezıdéstıl. Az a borzasztó, hogy kimennének oda, de itt Bozdáson nincs benne a
menetrendben.
Restály László képviselı: Még olyan javaslat volna, hogy jártuk a temetıket, olyan temetıbe
nem nagyon jártunk, hol nincs víz, az öreg temetıbe nincs víz, és WC. Volna egy javaslat a
startmunka programba, ha egy járdát oda kivinnénk. Gondoljunk aki gyalog jár, ha lehetne a
következı évbe egy járdával oda összekössük, nem egy nagy távolság én javasolnám, esetleg
majd tőzzük ki.
Krucsai József polgármester: A víz továbbra is, most olyan összeget rákölteni, és valóban
50-60 méterre van. Volt ott egy húzós kút azt kérték temessük be. Na most, ha oda
közkifolyót tegyünk, új kifolyót nem engedélyeznek, valamelyiket meg kell szüntetni, és oda
kitenni, a kivezetés díja meg nem kis pénz.
Kapunk is lesz, csak nem tudom, hol tudjuk megcsinálni.
Szabó György Béla képviselı: Csinálunk egy kiskaput és ott be lehet járni.
Krucsai József polgármester: Ez nagyon jó ötlet.
Szabó György Béla képviselı: Nekem Gyulán vannak a szüleim eltemetve, ott sincs
közelebb a kút. Sokan rá vannak készülve visz magával öt liter vizet.
Restály László képviselı: Fagytalanítás megtörtént? Na még egyet mondok, pedig beszéltük
már, de csak mondom, nyilvánosságra kellene hozni, hogy mikor közvetítik ezeket az
üléseket.
Krucsai József polgármester: Mikor elkészül a felvétel, akkor én beviszem a szolgáltatóhoz,
3-4-5 napig mindig a hirdetésen fel van téve, hogy mikor lesz bejátszva.
Figyelni kell, de hát ez még annyival ki lehet egészíteni, hogy a hirdetıre még 2-3 plakátot
kiteszünk.
Több hozzászólás és kérdés nem lévén Krucsai József polgármester 14.56 órakor az ülést
berekesztette.
Kmf.
Krucsai József
Polgármester

Dr. Sódar Mária
jegyzı
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Szabó György Béla
Jkv. Hitelesítı

Nagy Gézáné
jkv. hitelesítı
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