Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38.
Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331
3/2012.

JEGYZİKÖNYV
Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 14-én
14.00 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
Jelen vannak még. dr. Sódar Mária jegyzı
Sramkó Katalin hivatali dolgozó jkv.vezetı
Krucsai József polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülésrıl
nem hiányzik senki, az ülés határozatképes. A jegyzıkönyv vezetésére felkérem Sramkó
Katalin hivatali dolgozót, hitelesítésére javaslom képviselıt Dr. Gogucz Erzsébet és Nagy
Gézáné képviselıt megbízni. Napirendi pontokként javaslom elfogadni a meghívóban
szereplı pontokat.
Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület az elıterjesztéssel egyhangúan egyetért.
1. napirend 2012. évi költségvetés ( 1. forduló)
Krucsai József polgármester: Költségvetést megkaptuk, hiánnyal nem tervez. Az Ügyrendi
bizottság megtárgyalta, átadom a szót az elnöknek.
Laduver Attila Ügyrendi Bizottság elnöke: Megtárgyalta az Ügyrendi bizottság a 2012. évi
költségvetés tervezetét és elfogadásra javasolja. Pozitívumként említettem meg a januárban
lejárt hosszú lejáratú hitelünket. Másik, a cafetéria juttatásban tudtunk egy picit kompenzálni
a köztisztviselıknek és közalkalmazottaknak. Öt éve nem volt bérfejlesztés, ezen a bérszinten
vannak öt éve, most egy picit tudott segíteni az önkormányzat költségvetése. Ez pár száz ezer
forintos plusz kiadást jelent. Ami a legfontosabb a közfoglalkoztatás. Két fıt tudunk
foglalkoztatni 8 órában és 10 fıt 6 órában, ez december 30-ig. Sajnos ez nagyon kevés. A
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startmunka keretében még önállóan is tudunk pályázni. Juhász Jóska bácsi is átadja a portáját,
mőveljük, nem kér semmit, azt kérné a füvet vágjuk le.
Most jelentem még, hogy 10 fıvel elindult ez a start, az ítéletidı zavarta a programokat. Az
elıre kijelölt munkát egy napig tudták végezni. Most per pillanat a falu nyugdíjasainak a
hóból való kiszabadítása a feladatuk. A mai nap még több nyugdíjas is jött szólni, hogy neki
ezt-meg ezt kéne csinálni. Tudom ez a 10-12 fı nagyon kevés, de a polgármester még
megpróbál pályázni.
Krucsai József polgármester: Lehetıség meg keret ha lesz rá, majd pályázunk még.
Laduver Attila képviselı: Tudni kell, hogy a startmunkába december 31-ig tartó munkát
ajánlottak fel. A mezıkovácsházi baromfi-feldolgozó 15 napos, meg egy hónapos
szerzıdéseket köt.
Krucsai József polgármester: A költségvetéshez még annyit szeretnék hozzátenni, a
köztisztviselıknél 7 %-os cafetáriát javaslok, a közalkalmazottaknál pedig a nettó 20 ezer
ruhapénzt javaslom, 30 ezerre emeljük meg. Nem nagy összeg, de ahhoz viszonyítva, hogy
évekkel ezelıtt nem kaptak semmi juttatást. Akinek kérdése van a költségvetéssel
kapcsolatban ossza meg.
Nagy Gézáné alpolgármester: Azt láthatjuk, hogy az idén fejlesztést, nagy beruházást saját
erıbıl nem enged a költségvetés. A mőködési bevételeknél a településfejlesztési támogatást,
vagy a vízmő bérleti díjának bevételét nem lehet egy kicsit emelni? A szolgáltatási díjak ára is
emelkedik.
Dr. Sódar Mária jegyzı: A Primcommal kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy fix
összegben lett meghatározva a településfejlesztési támogatás. Ha erre igény mutatkozik, akkor
emelési javaslatot kell benyújtani. A Vízmő bérlet minden évben emelkedik ahogyan a
képviselı-testület errıl határozni szokott a plusz bérleti díjat a rekonstrukcióra kell
visszaforgatni.
Krucsai József polgármester: A hatósági ár, hogy fog a településünkön megjelenni, azt
senki nem tudja. Az a cél, hogy egységes legyen ez a költség az egész országban. A
fejlesztésnél még annyit, hogy a főtéskorszerősítés folyamatban van.
Laduver Attila képviselı: Még azt elfelejtettem, hogy ugye önerıbıl megpróbáljuk
megcsinálni a buszgarázs tetejét?
Krucsai József polgármester: Meg van rendelve, egy hónapos határidıvel.
Kérem a költségvetés tervezetet, aki elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
8/2012.(II.14) sz. határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
a Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési tervezetét
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elfogadja. A rendelet tervezetet az elıterjesztés szerinti
formában kéri a következı ülésre elıterjeszteni.
Határidı: azonnal
Felelıs: Krucsai József polgármester

2. napirendi pont
Gyermekétkeztetésre érkezett árajánlat elbírálása
Krucsai József polgármester: Most is ettıl a szolgáltatótól rendeljük az étkeztetést, és ez az
egy ajánlat érkezett.
Restály László képviselı: Végül is ez az anyag tényleg alaposan van kidolgozva, mindenre
kiterjedı. Ez az 560 Ft azt tartalmazza, amit a szülı fizet?
Dr. Sódar Mária jegyzı: A szülı csak a nyersanyagot fizeti meg, a különbözet a rezsi és
munkabér az az önkormányzat költsége.
Restály László képviselı: Elfogadásra javaslom.
Krucsai József polgármester: Olyan visszajelzés van, hogy minıségileg és mennyiségileg is
elfogadható.
Nagy Gézáné alpolgármester: Olyan csekély az áremelés, hogy elfogadható.
Krucsai József polgármester: Aki egyetért, hogy Ficzere István vállalkozótól vásároljuk a
gyermekétkeztetéshez az ételt, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
9/2012.(II.14) sz. határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselıtestülete úgy határoz, hogy gyermekek védelmérıl és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI törvény 41.§
(1) bekezdésében meghatározott gyermekétkeztetéshez
az ételt Ficzere István ( 5663 Medgyesbodzás Széchenyi
u. 41.) egyéni vállalkozótól vásárolja a Schéner Mihály
Nevelési és Oktatási Központ medgyesbodzási óvodája
részére 2012. február 15-tıl 2013. február 14. napjáig
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerzıdés
megkötésére.
Felelıs: Krucsai József polgármester
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Határidı: azonnal

3. napirendi pont
Rendelet módosítások
Dr. Sódar Mária jegyzı: két rendeletmódosítást kellene megtárgyalni. Az egyik a térítési díj
rendelet módosítása,a gyermekétkeztetés vonatkozásában .
Krucsai József polgármester: Kérem a képviselı-testület tagjait, aki egyetért a rendelet
tervezet elfogadásával, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta.
1/2012.(II.29.)önkormányzati rendelet
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
megalkotta 1/2012.(II.29) önkormányzati rendeletét a térítési
díjak megállapításáról szóló 2/1998.(II19.) önkormányzati
rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
Dr. Sódar Mária jegyzı: Szociális rendelet módosítása két ok miatt szükséges. Az egyik a
rendeletben szerepel a helyi lakásfenntartási támogatás, erre már nincs meg a törvényi
felhatalmazás. Ha hatályon kívül helyezzük, nem maradnak ellátás nélkül, mert más
jogcímen fogja megkapni, normatív lakásfenntartási támogatásként. A jövedelmi határok
összemosódtak.
A másik indok, a bérpótló juttatás még ezen az elnevezésen szerepel a rendeletben, ez viszont
már foglalkoztatást helyettesítı támogatás.
Krucsai József polgármester: Kérem a képviselı-testület tagjait, aki egyetért a rendelet
tervezet elfogadásával, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta.
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2/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
megalkotta 2/2012.(II.27.) önkormányzati rendeletét az egyes
szociális ellátásokról szóló 5/2009.(III.3.) önkormányzati
rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
4. napirend
Szociális célú tőzifa tárgyában rendelet alkotás
Dr. Sódar Mária jegyzı: Ez az a támogatás amelyhez a kormány támogatást nyújtott. A
támogatás nyújtásának feltétele, hogy rendeletben kell szabályozni a rászorultsági
feltételeket. Elızetes felmérés alapján 220 családot érint. A kérelem nyomtatvány a rendelet
mellékletét képezi, a kérelmet március 14. napjáig lehetne benyújtani. A rendelet április 30-án
fogja hatályát veszteni.
Az eljárás meggyorsítása érdekében a döntést a polgármester hatáskörébe ruházná át a
testület.
Krucsai József polgármester: A tőzifa holnap reggel meg fog érkezni, és ahogy érkeznek be
az igények, úgy fogjuk kiszállítani.
Restály László képviselı: Ez a c és d pont pontosan mit jelent?
Dr. Sódar Mária jegyzı: Az aktív korúak ellátása: az aki foglalkoztatást helyettesítı
támogatásban vagy rendszeres szociális segélyben részesül, illetve ha közfoglalkoztatásban
vesz részt.
A nyugdíjminimum 220%-a 62700Ft, a 240 %-a 68400 Ft.
Laduver Attila képviselı: Lényeg az, minél szélesebb körben járjon. Én szeretném
bejelenteni, a polgármesternek a kérésére az eddigi fát kihordtam. Nem megbántva a gázzal
tüzelıket, hogy ahol gázzal főtenek, figyeljünk, oda ne adjunk.
Krucsai József polgármester: A készleten lévı tőzifát rászorultsági alapon, átmeneti
segélyként osztottuk szét az idıjárásra való tekintettel.
Ha már itt tartunk: a védekezési munkában, akik részt vettek, megköszönöm a munkájukat.
Közmunkások, magánszemélyek, lakosok, akik részt vettek a 3 napos nehéz munkában,
nagyon szépen köszönöm a segítségét.
Nagyné Gézáné alpolgármester: Más önkormányzatok tapasztalatát kértem ki a szociális
tüzelı juttatással kapcsolatban. A 2 §. (1) bekezdését máshogy kellene megfogalmazni, hogy
egyértelmő legyen, hogy azzal is tüzel, nem pedig gázzal.
Dr. Sódar Mária jegyzı: Ez azért nehéz, mert van aki rásegít a gázra a fával, vagyis
mindkettıvel tüzel.
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Krucsai József polgármester: Úgy próbáljuk meg, hogy minél többen belekerüljenek a
rendszerbe.
Szabó György Béla 14.10 órakor kiment a terembıl
Krucsai József polgármester: Kérem a képviselı-testület tagjait, aki egyetért a rendelet
tervezet elfogadásával, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta.
3/2012.(II.15.) önkormányzati rendelet
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselı-testülete
megalkotta 3/2012.(II.15.)sz. rendeletét a szociális célú tőzifa
támogatási ellátás helyi szabályairól
A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
Bejelentések
Krucsai József polgármester: Elkészült a 2012-es munkaterv, amely természetesen csak
útmutató, ezen felül igény szerint fog ülésezni a képviselı-testület
14.14 óra Szabó György Béla képviselı visszajött
Krucsai József polgármester: Kérem a képviselı-testület tagjait, aki egyetért a munkaterv
elfogadásával, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
10/2012.(II.14) sz. határozat
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı- testülete a
képviselı-testület 2012. évi munkatervét az alábbiak szerint
fogadja el:
2012. évi munkaterv
Február 14
➢ 2012. évi Költségvetés 1. forduló
Február 28.
6

➢ 2012. évi Költségvetés 2. forduló
Március 27.
➢ Beszámoló a társulások tevékenységérıl, pénzügyi
helyzetérıl, a társulási cél megvalósulásáról
➢ Beszámoló a többcélú kistérségi társulásban végzett
tevékenységrıl
➢ 2012. évi Közbeszerzési terv
Április 24.
➢ 2011. évi zárszámadás
➢ 2011. évi belsı ellenırzési beszámoló
➢ Beszámolás az adóztatásról
➢ Tanyagondnok beszámolója
Május 22.
➢ Gyermekvédelmi beszámoló
➢ Családsegítı szolgálat beszámolója
➢ Rendırség beszámolója
Szeptember 11.
➢ I. féléves beszámoló
➢ 2013. évi belsı ellenırzési terv
November 27.
➢ Háromnegyed éves beszámoló
➢ 2013. évi költségvetési koncepció
December 3-4.
➢ Közmeghallgatás
December 18.
➢ Rendeletmódosítások
Felelıs: Krucsai József polgármester
Dr. Sódar Mária jegyzı
Határidı: értelem szerint
Dr. Sódar Mária jegyzı: Új jogszabályok rendelkeznek a közpénzekkel kapcsolatban, emiatt
szükséges módosítani az alapító okiratot.
Krucsai József polgármester: Kérem a képviselı-testület tagjait, aki egyetért az
elıterjesztésben foglaltak elfogadásával, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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11/2012.(II.14) sz. határozat
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8.§ (1)
bekezdése alapján Medgyesbodzás Községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2010. január 14-én kiadott Alapító
Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
I. Az Alapító Okirat 6.2.pontja helyébe az alábbi szövegrész
kerül:
Gazdálkodási besorolása alapján: önállóan mőködı és
gazdálkodó
II. Az Alapító Okirat 7.1. pontjából az alábbi szöveg törlésre
kerül:
8810 Szociális ellátás elhelyezés nélkül
8621 Járóbeteg ellátás
III. Az Alapító Okirat 7.2. pontja helyébe az alábbi szövegrész
kerül:
841112 Önkormányzati jogalkotás
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó
igazgatási tevékenysége.
Felelıs: dr. Sódar Mária jegyzı
Határidı: azonnal

Krucsai József polgármester: Kérem a képviselı-testület tagjait, aki egyetért az
elıterjesztésben foglaltak elfogadásával, az alapító okirat egységes szerkezetté alakítása
tárgyában, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
12/2012.(II.14) sz. határozat
ALAPÍTÓ OKIRAT
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV törvény 8.§ (1) bekezdése alapján Medgyesbodzás Községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát az alábbi egységes szerkezetben adja ki:
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A költségvetési szerv
1.Neve: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2.Székhelye: 5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38.
3.Jogszabályban meghatározott közfeladata: Az Önkormányzat Igazgatási tevékenysége. Az
Önkormányzat mőködésével és az államigazgatási ügyek döntésre való elıkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása /A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV törvény 38.§ (1) / .
4. Illetékességi területe: Medgyesbodzás község közigazgatási területe
5. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38.
6.Típus szerinti besorolása:
6.1.A tevékenységek jellege alapján: közhatalmi.
6.2.Gazdálkodási besorolása alapján : önállóan mőködı és gazdálkodó.
7. A Polgármesteri Hivatal alaptevékenysége:
841105 Helyi
tevékenysége

önkormányzatok

valamint

többcélú

kistérségi

társulások

igazgatási

7.1. TEÁOR szerint:
8411 Általános közigazgatás
7.2. Szakfeladat szerinti besorolás
841112 Önkormányzati jogalkotás
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége.
8. A Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottjaira vonatkozó foglakoztatási jogviszonyok
megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselı, melyekre a köztisztviselık
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény az irányadó. Foglalkoztatottjainak jogviszonya
lehet továbbá közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló,
melyekre nézve a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi. IV.
törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.
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9. A Polgármesteri Hivatal irányítása ,vezetése
A Polgármesteri Hivatalt a polgármester irányítja, és Medgyesbodzás Községi
Önkormányzat Képviselı-testülete által , pályázat útján , jogszabályban
meghatározott feltételeknek megfelelı , határozatlan idıre kinevezett jegyzı vezeti.
10. A Polgármesteri Hivatal szervezete és mőködése
A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését, mőködési rendjét, irányítását
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete által jóváhagyott Szervezeti és
Mőködési Szabályzat tartalmazza.
11. A Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.
11.1.Általános forgalmi adó alanyisága: Adóalany, általános szabályok alapján.
Felelıs: dr. Sódar Mária jegyzı
Határidı: azonnal
Krucsai József polgármester: Iskola házirendje. Medgyesegyháza megküldte részünkre.
Restály László képviselı: Elolvasva az anyagot, egy nagyon mindenre kiterjedı anyagról
van szó. Foglalkozik a tanulók jogaival, lehetıségeivel. Minden házirend annyit ér, amit
megvalósítanak belıle.
Krucsai József polgármester: Kérem a képviselı-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy
elfogadjuk a medgyesegyházi iskola házirendjét, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
13/2012.(II.14) sz. határozat
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
jóváhagyja a Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ
házirendjét a határozat mellékletét képezı tartalommal.
Határidı: azonnal
felelıs: Krucsai József polgármester
A Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ házirendje a jegyzıkönyv
mellékletét képezi
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Nagyné Gézáné alpolgármester: Több lakos is szóvá tette, hogy a régi temetıbe nincs kút.
Nézzünk utána mennyi költséggel lehetne.
Krucsai József polgármester: Beszéltünk errıl, mihelyt elmegy a hó meg fogjuk valósítani.
Restály László képviselı: Ha a kiskapu meg lesz nyitva, pár autónak parkoló helyet
megcsinálni, hogy oda be tudna parkolni. Nem az, hogy kibetonozott parkolót, hanem csak
egyenesíteni és oda le lehetne állni. Vagy a glédert a elkérjük.
Laduver Attila képviselı: Megrendelitek nem elkéritek, nem jól fogalmaztál!
Több tárgy és hozzászólás nem lévén Krucsai József polgármester az ülést 15.30 órakor
bezárta.
Kmf.

Krucsai József
Polgármester

Dr. Sódar Mária
jegyzı

Dr. Gogucz Erzsébet Mónika
Jkv. Hitelesítı

Nagy Gézáné
jkv. hitelesítı
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