Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38.
Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331
15/2011.

JEGYZİKÖNYV

Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 12-én
13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.
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 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, senki nem
hiányzik, az ülés határozatképes. A jegyzıkönyv vezetésére felkérem Sramkó Katalin hivatali
dolgozót, hitelesítésére javaslom Szabó György Béla képviselıt és Dr. Gógucz Erzsébet
Mónika képviselıt megbízni. Javaslom a meghívóban szereplı napirendi pontok
megtárgyalását.
Kérem, aki a javaslatokkal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület a javaslattal egyhangúan egyetértett.
1. napirend.
Krucsai József polgármester:Bursa Hungarica pályázat. Az anyagot mindenki megkapta,
kiegészítésnek a költségrıl nem tudok beszélni, mert nem tudom milyen igény lenne rá.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: ha ezt a pályázatot bevállalja az önkormányzat,
akkor lehet pályázni tovább?
Dr. Sódar Mária jegyzı: Három szinten van a pályázat település, megye és oktatási
intézmény.
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Krucsai József polgármester: A megyei önkormányzat pénteken fog dönteni, hogy
támogatja-e egyáltalán. Nem biztos, hogy tudja vállalni, mert át is lesz szervezve.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: Akkor ebben mi a jó?
Laduver Attila képviselı: Elvileg úgy mőködött régen, hogy a megyei önkormányzat
ugyanannyit beletesz.
Krucsai József polgármester: Ha ebbe belemegyünk, akkor innen nincs visszalépés.
Nagy Gézáné alpolgármester: Én úgy értelmezem, hogy az önkormányzatnak még írni kell
egy feltételt, hogy mi milyen feltételekkel fogadjuk be a gyerekeket. Nekünk ott kell vállalni,
hogy mennyivel támogatjuk, és milyen feltételekkel.
Laduver Attila képviselı: Mikor még szabadjára volt pénz akkor, támogattunk mindenkit.
Nagy Gézáné alpolgármester: A és B pályázat van, ha az A-t írjuk ki, akkor 10 hónap, ha a
B -t akkor 3x10
Dr. Sódar Mária jegyzı: Ha kiírjuk, akkor mindkettıt ki kell.
Krucsai József polgármester: Ha azonos feltételekkel pályáznak a tanulók, akkor
mindenkinek oda kell adni.
Restály László képviselı: Nincs olyan adat, hogy mennyi gyereket érint?
A szociálisan rászorulókat a képviselı-testület fogja eldönteni?
Krucsai József polgármester: Ha ki lesz írva a két kategória, akkor aki belefér abba, azt
támogatni kell. És ezeket az összegeket elıre kell befizetni. Azt meg végképp nem tudjuk a
költségvetés majd jövıre mit fog engedni.
Ha nincs több kérdés felteszem szavazásra, aki egyetért, hogy a Bursa Hungarica alapítványba
részt vegyünk, akkor szavazzon.
Laduver Attila képviselı: Így nem tudjuk támogatni, azt sem tudjuk mennyirıl van szó.
Laurovics István képviselı: Most akkor semmit nem tudunk.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: Valami más alternatíva, hogy ha engedi a
költségvetés, valamivel támogassuk ıket?
Nagy Gézáné alpolgármester: A képviselı-testület kiírhat egy pályázatot, és ha van rá keret,
akkor támogathatja.
Restály László képviselı: Tulajdonképpen nem is azt írja, hogy a megyei önkormányzat
hozzátesz, hanem még ık is küldik tovább és majd A Wekerle Sándor Alap fog dönteni.
Nincs leírva, hogy ugyanannyit mellé tesznek.
Laduver Attila képviselı: Én úgy gondolom, hogy melléteszik, mert régen úgy volt.
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Krucsai József polgármester: Akkor szavazzunk
Laduver Attila képviselı: Ha nem szavazzuk meg, akkor nem is tudjuk támogatni.
Szabó György Béla képviselı: Ez egy visszatetszı dolog, hogy a megyei önkormányzathoz
köt valamit, akirıl tudjuk, hogy pár hónapon belül meg fog szőnni.
Krucsai József polgármester: Csak átszervezik.
Laduver Attila képviselı: Valamennyit fognak hozzátenni, évek óta tesz hozzá.
Laurovics István képviselı: Abban látom a problémát, azt sem tudjuk hányra szavazunk,
nem tudjuk mennyi pénz. Tudjuk éves szinten mennyit kell fizetni.
Krucsai József polgármester: Hátulütıje, hogy ebbıl kilépni meg csatlakozni sem lehet.
Felelıtlen dolog lenne olyanról dönteni, aminek nem tudjuk a költség vonzatát.
Restály László képviselı: Én elıttem az nem tiszta, ha egy tanulót támogatunk, akkor végig
támogatjuk? Vagy hogy van ez?
Nagy Gézáné alpolgármester: Ha megfelel akkor 3 éven át is lehet támogatni.
Szabó György Béla képviselı: Itt bármelyik évben hozzá lehet csatlakozni, szerintem
csúsztassuk egy kicsit.
Laduver Attila képviselı: Azt mondom például, hogy olyat támogatok, hogy aki középfokú
nyelvvizsgával rendelkezik. Akkor a zöme nem felel meg. Valamit meg kell húzni.
Krucsai József polgármester: Most már nem is jelentkezhet fıiskolára, akinek nincs
nyelvvizsgája.
Laduver Attila képviselı: Na ne már, csak diplomát nem kap.
Krucsai József polgármester: Most per pillanat még, de az új oktatási törvény szerint már
nem jelentkezhet majd. Ez már benne van.
Laduver Attila képviselı: Nem vitatkozni akarok, de ezer forint olyan kicsi pénz,
megértem, hogy nem lát a polgármester lehetıséget ilyen feszített költségvetésben. Az én
látókörömben akik vannak, azok igen rászorultak még arra az ezer forintra is.
Laurovics István képviselı: Ha mi szabjuk meg a feltételeket, csak nem kéne kihagyni. Ezt a
150-200 ezer forintot csak ki tudjuk kidolgozni.
Laduver Attila képviselı: Szabhatunk mi kemény feltételeket is nem csak annak aki alibi
fıiskolára jár.
Szabó György Béla képviselı: Alibi fıiskola nincs, itt a szociális rászorultságot kell figyelni.
Laduver Attila képviselı: És ha teszek még a szociálisra feltételt akkor mi van?
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Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: Nem hagyhatod figyelmen kívül.
Szabó György Béla képviselı: A jövı évi költségvetésbe kellene erre félrerakni és jövıre
pedig csatlakozni hozzá.
Krucsai József polgármester.: A februári költségvetésbe a következı tanévre valót már el
lehet különíteni.
Összefoglalnám, hogy a 2012-es költségvetésbe elkülönítünk erre keretet, és majd utána
fogunk részt venni, most tehát arról kell dönteni, hogy nem indulunk a Bursa Hungarica
pályázaton.
Kérem, aki egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

90/2011.(X.12.) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
úgy határoz, hogy nem kíván indulni a Bursa Hungarica
felsıoktatási tanulmányokat támogató pályázaton.
A 2012 évi költségvetés tervezésekor amennyiben lehetısége
nyílik rá forrást kíván elkülöníteni a 2012/2013. évi Bursa
Hungarica pályázathoz történı csatlakozás forrásának
biztosítására.
Felelıs: Krucsai József polgármester
Határidı: azonnal
2. napirendi pont:
Krucsai József polgármester: Folyószámla hitelkeret megújítása. Minden évben meg kell
hosszabbítani.
Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

91/2011.(X.12.) határozat

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy
határoz, hogy 15.000.000,- Ft összegő folyószámla-hitelkeret
kíván felvenni az OTP Bank Nyrt-nél.
A hitel elsıdleges fedezete az önkormányzat mindenkori éves
költségvetése. A hitelkeret további fedezetét képezi a helyi adók
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engedményezése, valamint a Medgyesbodzás,Széchenyi u. 45.sz
241/2 hrsz.-ú illetve Medgyesbodzás Hunyadi u. 43. sz 283
hrsz.-ú ingatlanra alapított keretbiztosítéki jelzálogjog.
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel és járulékainak
visszafizetésére.
A hitel futamideje 1 év.
A képviselı-testület megbízza a polgármestert és a jegyzıt a
hitelügylet lebonyolításával.
Határidı: azonnal
Felelıs: Krucsai József polgármester, dr. Sódar Mária jegyzı

3. napirendi pont.
Krucsai József polgármester: Térítési díj rendelet módosítása vált szükségessé a szolgáltatói
árcsökkenés miatt.
Kérem, aki egyetért a rendelet módosításával, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
17/2011.(X.24) önkormányzati rendelet
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselı-testülete
megalkotta 17/2011(X.2) önkormányzati rendeletét a térítési
díjak megállapításáról szóló 2/1998. (II.19.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
4. napirendi pont.
Krucsai József polgármester: Ezt mindenki megkapta, meg beszéltünk róla elızetesen.
Olyan információt juttattak el, hogy ezt megnyerték, tudunk pályázni Medgyesegyházával,
meg Pusztaottlakával

Dr. Gógucz Erzsébet Mónika képviselı: Biztos szép meg jó, de lehet valami konkrétat
tudni? Vagy rendezünk Medgyesen, meg Bodzáson még két fesztivált?
Krucsai József polgármester: Nem, ez a statikai mozgással kapcsolatos problémára is
megoldás lehet.
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Nagy Gézáné alpolgármester: Nem szabad kihagyni a települést ebbıl, úgy gondolom, hogy
ez jó a településnek.
Restály László képviselı: A jegyzını említette a kétszer 100 ezer forintos indulási pénzt. .
Meg még nem lehet tudni a tagokat év közben milyen költség terheli. Akkor minden
önkormányzattól lesznek tagok? Meg milyen pénzügyi hozzájárulásokra lehet számítani.
Krucsai József polgármester: Ugye megvan, hogy Pusztaottlaka a gesztor, azt nem látjuk
még, hogy milyen plusz költségeket fog ez még jelenteni.
Laduver Attila képviselı: Egy a lényeg, ha bármilyen plusz forrást találunk a polgármester
megfogalmazta, akkor menni kell utána. Mivel ebbe Kürtös is benne van, és a határon
átnyúlik, erre adni fognak.
Krucsai József polgármester: Az elızetesben arról is volt szó, hogy az útnak még nincs
hatástanulmánya, de egyedül mi kevesek vagyunk.
Laduver Attila képviselı: Én támogatom, hogy történjen valami.
Krucsai József polgármester: Kérem a képviselı-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy az
elıterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásra kerüljön, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, egy ellenszavazattal az alábbi
határozatot hozta:
92/2011.(X.12.) határozat
1. Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért az
Európai Közös Jövı Építı Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési
Csoportosulás létrehozásával, jóváhagyja abban Pusztaottlaka település alapítóként és
székhelytelepülésként való részvételét, továbbá a Csoportosulás Egyezményét és
Alapszabályát a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnal
2. Medgyesbodzás
Község Önkormányzatának képviselı-testülete felkéri a
polgármestert, hogy az 1. pont szerinti Alapszabályban foglalt, Medgyesbodzás
települést érintı pénzügyi kötelezettségek önkormányzati költségvetésébe történı,
szükség szerinti beépítésérıl gondoskodjék.
Felelıs: polgármester
Határidı: a 2012. évi költségvetés összeállítása, majd az azt követı éves
költségvetések összeállítása
3. Medgyesbodzás Község Önkormányzatának képviselı-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a Csoportosulás létrehozásához és mőködtetéséhez szükséges
dokumentumokat aláírja és egyébként, a Csoportosulás létrehozásával és
mőködtetésével kapcsolatban teljes jogkörrel eljárjon.
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Felelıs: polgármester
Határidı: folyamatosan
5. napirendi pont
Krucsai József polgármester: Konyha bérbeadása. Az elızı szolgáltatóval megszőnt a
szerzıdésünk,ahogy ezt a képviselı-testület is tudja.. Valamilyen formában mőködtetni kell,
az önkormányzat ezt nem tudja mőködtetni semmilyen szinten sem.
Laduver Attila képviselı: Én annyit főznék hozzá, ezt a döntést rád bíznám, egy olyan
záradékkal, hogy a bérleti díj túl sok se legyen. Ezt döntsétek el.
Krucsai József polgármester: Ez nem személyes döntés ez nem így mőködik.
Dr. Sódar Mária jegyzı: ez az önkormányzat képviselı-testületének hatásköre.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: A közüzemi díjakat is a bérleti szerzıdés fogja
tartalmazni?
Dr. Sódar Mária jegyzı: Igen az abban lesz benne.
Laduver Attila képviselı: Annyi hiányosságot látok, hogy a 70 ezer most bruttó, vagy nettó,
mert borzasztóan nem mindegy.
Dr.Sódar Mária jegyzı: Ez bruttó, kijavítom .
Krucsai József polgármester: Még annyi kellene, hogy ezt meghirdessük a kábeltévén, a
Békés megyeibe és rátesszük az önkormányzat honlapjára.
Kérem a képviselı-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy a konyhánkat bérletre
meghirdessük, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
szavazatot hozta:

93/2011.(X.12) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
úgy határoz, hogy a tulajdonában lévı Széchenyi u. 41. szám
alatt lévı napközis konyha épületét, az elıterjesztés szerinti
feltételekkel bérbe kívánja adni.
A pályázat kiírására, és az eljárás lebonyolítására megbízza a
polgármestert.
Felelıs: Krucsai József polgármester
Határidı: azonnal
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A pályázat teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.

Bejelentések:
Krucsai József polgármester:
Sokak elıtt nyílt titok, hogy a rendır szolgálati lakásba a Rendırség jelölt ki lakót.
Az önkormányzat tulajdona a lakás, de a Rendırség jelöli ki lakót. Még nem a kmb-s, mert
nincs meg a vizsgája, de intézkedhet. A bérleti díjat az önkormányzat szabja meg. Az volt,
hogy ameddig talpra nem áll akkor az elsı két évben ne kérjen bérleti díjat az önkormányzat,
a költségeket meg viselje.
Szabó György Béla képviselı: Azért az állagmegırzést hozzá kellene tenni.
Laduver Attila képviselı: Én támogatom, ha ez elısegíti, hogy lesz egy kmb-s
Dr. Sódar Mária jegyzı: Jogilag annyit tehetnék hozzá, hogy jelenleg csak a helyi rendelet
alapján lehet bérbe adni, az pedig 160 Ft m2 lakbér fizetési kötelezettséget ír elı. Ahhoz,
hogy ingyenesen át tudjuk adni a bérlınek, két rendeletet lenne szükséges módosítani.
Egyrészrıl a szolgálati lakások lakbérérıl szóló rendelet, amelyben lehetıvé kell tenni az
elıbbi bérleti díjtól történı eltérést, illetve a vagyonrendeletünket, melyben szükséges
rögzíteni egy erre vonatkozó kikötést, hogy az önkormányzatot megilletı járandóságról le
lehessen mondani.
Krucsai József polgármester: Kérem a képviselı-testület tagjait, hogy aki egyetért azzal,
hogy ennek alapján kerüljön módosításra a vagyonrendelet, kézfelnyújtással szavazzon.

A képviselı-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
18/2011.(X.24.) önkormányzati rendelet
Medgyesbodzás Község Önkormányzat képviselı-testülete
megalkotta 18/2011.(X.24.) önkormányzati rendeletét az
önkormányzat vagyonáról és vagyonnal való gazdálkodás
szabályairól szóló 11/2001.(VII.10.) önkormányzati rendelt
módosításáról
A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
Krucsai József polgármester: Kérem a képviselı-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy a
lakbérrendelet a fentiek alapján módosításra kerüljön, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
19/2011.(X.24.) önkormányzati rendelet
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Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselı-testülete
megalkotta 19/2011.(X.24. rendeletét a szolgálati lakások
lakbérének megállapításáról szóló 6/1995.(VI.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
Krucsai József polgármester: Kérem a képviselı-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy az
elmondottak alapján ingyenesen kerüljön a rendırlakás bérbeadásra, kézfelnyújtással
szavazzon.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
szavazatot hozta:
94/2011(X.12.) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzata Képviselı-testülete
úgy határoz, hogy a Medgyesbodzás Iskola u. 11. sz alatti
szolgálati lakást lakbér fizetési kötelezettség nélkül használatba
adja Almási János Kevermes Március 15. u. 11. sz alatti
lakosnak a a szolgálati lakások lakbérének megállapításáról
szóló 6/1995.(VI.26.) önkormányzati rendelet 2/A §-a alapján.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Krucsai József polgármester
Krucsai József polgármester: Könyvtár mőködtetése. A könyvtárosnak közös
megegyezéssel megszőnt a munkaviszonya. Volt kint a könyvtárat vezetı könyvtáros, és
december 30-ig közmunkással meg tudjuk oldani ugyanilyen nyitva tartással, meg ugyanígy
lesz a dajka az óvodába is. Jónak találta a könyvtárvezetı, ez a konstrukció szerinte is jó. A
főtésre külön felhívtam a figyelmet. Januárra meg visszatérünk milyen formában tudjuk,
kívánjuk mőködtetni, de ık elfogadhatónak tartják, hogy a jövıben is így szolgáltassunk a
településen.
Nagy Gézáné alpolgármester: Januártól is tudnánk majd így elızetes szerint?
Krucsai József polgármester: Ma voltam a munkaügynél sok mindent mondtak, majd bele
fogják építeni a közmunka programba.
Volna még egy másik bejelentésem: jelentkezett egy írónı, hogy irodalmi mősort adna a
településen. Valahogyan támogatás szinten kéne összeadni a pénzt. Még a mai napon vissza
kéne jelezni annak aki a mősort adná.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: Milyen mősort?
Krucsai József polgármester: Majd interneten megnézed.
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Dr. Gógucz Erzsébet Mónika: Semmirıl nem tudunk, de támogassuk. Na ez jó.
Krucsai József polgármester: Ezt majd utána megbeszéljük, mert ez magánjellegő, úgy
gondoltam majd a képviselık adják rá össze a pénzt.
Volna még egy másik a Petıfi u. 62/1 sz alatti üres portát vennék bérbe, az idén mi mőveltük,
de nagyon elhanyagolt porta. A bérlınek jó lenne, mert együtt lenne több portája.
Restáy László képviselı: A bérlı ott marad?
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: Az, hogy a bérlı a bérleményét nem is bérli, és
továbbadta, mert ott még egy másik lakó is van. Errıl tudtok?
Krucsai József polgármester: Arról beszéljünk, mennyiért adjuk oda.
Laurovics István képviselı: Szerintem, ha tisztán tartja is elég.
Krucsai József polgármester: ingyen nem lehet. 5000 forint a reális összeg a piaci
viszonyokat is figyelembe véve, és tekintettel arra,hogy csekély értékő ingatlanról van szó.
Kérem aki egyetért azzal, hogy a rendeletben foglalt bérleti díj fejében kerüljön a porta
bérbeadásra, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
szavazatot hozta:
95/2011.(X.12.) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselıtestülete úgy határoz, hogy a Medgyesbodzás, Petıfi u.
62/1. szám alatti ingatlanját bérbe adja Pálfi József
Medgyesbodzás, Petıfi u. 49 szám alatti lakosnak 5000
Ft/év bérleti díjért.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Krucsai József polgármester
Dr. Sódar Mária jegyzı:Elıterjesztésként kiment Hajdú Pálné szolgálati lakás kérelme, de
Hajdúé visszavonta kérelmét nem kíván átköltözni a másik szolgálati lakásba.
Krucsai József polgármester:Van-e még bejelenteni valója valakinek?
Krucsai József polgármester több tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 14.02 órakor
berekesztette.
Kmf.

Krucsai József
Polgármester

Dr. Sódar Mária
jegyzı

Szabó György Béla

Dr. Gogucz Mónika
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Jkv. Hitelesító

jkv. hitelesítı
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