Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38.
Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331
4/2012.

JEGYZİKÖNYV
Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 20-án
8.15 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.
Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme
Jelen vannak: Krucsai József polgármester
Nagy Gézáné alpolgármester
dr. Gógucz Erzsébet Mónika
Laduver Attila
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
Gál Klára pénzügyi elıadó
Krucsai József polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülésrıl
hiányzik Laurovics István aki nem jelezte hiányzását, az ülés határozatképes. A jegyzıkönyv
vezetésére felkérem Sramkó Katalin hivatali dolgozót, hitelesítésére javaslom képviselıt
Szabó György Béla és Restály László képviselıt megbízni. Napirendi pontokként javaslom
elfogadnia meghívóban megjelölteket.
A képviselı-testület javaslatokkal egyetért.
Krucsai József polgármester: 2012-es költségvetést az Ügyrendi bizottság megtárgyalta,
átadom a szót az Ügyrendi bizottság elnökének
Laduver Attila ÜB elnök: Az Ügyrendi Bizottság a 2012-es költségvetést egyhangúan
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek.
Krucsai József polgármester: Két módosítással fogadtuk el elsı fordulóban a
közalkalmazottak ruhapénzét és a köztisztviselık cafetéria juttatását javasoltuk megemelni,
Van-e még valakinek hozzászólása?
Dr. Sódar Mária jegyzı: Egy határozati javaslat került még elıterjesztésre a többéves
kihatással járó kötelezettségvállalásról az ivóvízminıség-javító program kapcsán . A
pénzügyes kolléganı pontosan kiszámította az évenkénti vállalásainkat.
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Krucsai József polgármester: A kormány döntött, hogy a településeknek ne kerüljön
pénzébe, de bele kell tenni a költségvetésbe.
Restály László képviselı: Nekem lenne hozzászólásom: majdnem 500 ezer forint szerepel
sportkör támogatása szintjén. Én szerintem iskola, sportkör nincs, ami labdarúgó csapat van
az nem a Medgyesbodzásé, hanem az Ómaros Menti egyesületé. Akkor ezt úgy kellene
szerepeltetni, hogy az ı támogatásuk. Ha ezt így kell szerepeltetni, akkor ez egy jogtalan
támogatás, az is olyan egyesület mint a többi, 20-30 ezren vitatkozunk, hogy mennyit adjunk,
ami a másik, hogy semmi beleszólásunk nincs. Magam részérıl ezt elutasítom, nem tartom
elfogadhatónak. Amikor megszavaztuk teljesen másképp indult és másképpen gondoltam,
nem is úgy mőködik ahogy az ember elképzelte. A másik még van egy megjegyzésem, 1,5
éve vagyunk képviselık, jelen pillanatban jól mőködünk, jó a költségvetésünk, vegyük
figyelembe, messze-messze elmaradtunk a többi településekhez, ez nem a másfél év munkája
és eredménye, visszamennék a régi idıkbe, hogy egy Kaszapert említsek, hogy annyira
lemaradtunk, tájékozódtam ott milyen dolgok vannak. Uszodát építenek, saját használatú
gépjármővet vásárolnak, mőködünk, de lemaradtunk.
Laduver Attila képviselı: Nem értek egyet Restállyal, mivel azt mondtad Ómaros mentieket
támogatjuk . Medgyesbodzás néven fut ki. Az önkormányzatnak úgy, hogy effektív
készpénzbe nem kerül. Az egy dolog, hogy fizetik a villanyszámlát, főnyírást, gázt, utazást.
Ennyibıl mőködik. Ez én úgy gondolom, hogy nem egyszerően radikálisan kimondtuk, hogy
csak Ómaros menti, ez Medgyesbodzásnak a futballcsapata, amit az Ómaros menti mőködteti.
Vissza lehet itt alakulni, csak vegye valaki a fáradtságot, az idıt, hogy hozza létre és
mőködtesse.
Vegyük tudomásul, ha Gyıri Feri nincs, akkor ez nem mőködne.
Ez nem az egyesületnek juttatott támogatás.
Restály László képviselı: Nem akartam ebbıl vitát, nagyon szeretném megnézni, hány
bodzási gyerek van, meg volt, meg lesz a csapatba. Hallomásból tudom, hogy a kezdı keretbe
ha lesz 5 bodzási, akkor kinek csináljuk?
Krucsai József polgármester: Ezt mikor megkötöttük az együttmőködési megállapodást,
arról volt szó, hogy a helybeli fiataloknak biztosítsunk sportolási lehetıséget. Az épületet azt
mindenképpen mőködtetni kell. A pluszköltség az volt , hogy hetente kellett vágni a füvet. A
locsoláshoz biztosítottuk a villany hozzáférést meg a szállítást. Úgy döntött a testület, hogy
bevállalja. Ez, ha így megy tovább, hogy elıbb-utóbb ki fogja forrni magát. A pálya
fenntartása volt önkormányzati pénz, amit amúgy is meg kellett csinálni.
Ez ennyibe került, ebbe az évbe már nem fog ennyibe kerülni, mert meszelés egyebek nem
merülnek fel.
Restály László képviselı: Csak kéne Gyıri Feri körül egy vezetés, ott volt a Ceruza esete,
egy személyben döntött, hogy elküldi.
Laduver Attila képviselı: Megvan az egyesület, csak az a baj Laci, hogy Te ebbe nem tudsz
beleszólni.
Restály László képviselı: Így van.
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Laduver Attila képviselı: Lépjél be az Ómaros menti egyesületbe, és akkor bele tudsz
szólni.
Szabó György Béla képviselı: Az a baj, hogy rögtön akartunk egy csapatot.
Restály László képviselı: Az a baj, hogy egy személyben döntött.
Szabó György Béla képviselı: Nem egyszemélyi döntés volt, van vezetıségük.
Restály László képviselı: Ugyan már, tudod kinek adja az önkormányzat a pénzt? Az
Ómaros menti egyesületnek.
Laduver Attila képviselı: Mindegy, hogy fogod fel, a lényeg, hogy nincs igazad.
Restály László képviselı: Törvénytelenül támogatunk egy egyesületet, nekem ez a
véleményem.
Krucsai József polgármester: Elfogadásra javaslom a költségvetést, kérem, aki ezzel
egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
4/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
megalkotta 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendeletét a
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának 2012. évi
költségvetése tárgyában.
/ A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi/
Krucsai József polgármester: Ivóvíz javításhoz, kérem aki egyetért az elıterjesztésben
foglaltak elfogadásával, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
14/2012.(II.20.) számú határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
az Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekbıl
származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a
következık szerint hagyja jóvá:
(1) Az Önkormányzat a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG”
Ivóvízminıség javító Önkormányzati Társulás által benyújtott
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 kódszámú Közép Békés és a
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034
kódszámú
Ellátórendszeri
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pályázatokhoz szükséges 11 149 ezer forint önerı kiadásait az
alábbiak szerint tervezi:
2012. évben: 2 118 ezer forint kiadás
2013. évben: 6 907 ezer forint kiadás
2014. évben: 2 124 ezer forint kiadás
(2) Az Önkormányzat a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG”
Ivóvízminıség javító program keretében történı rendszer
felújításhoz szükséges önerı biztosításához a forrást az
Ivóvízminıség-javító Program felgyorsításáról szóló 1224/2011.
(VI.29.) Korm. Határozat alapján a következık szerint tervezi:
2012. évben: 2 118 ezer forint bevétel EU Önerı alapból
2013. évben: 6 907 ezer forint bevétel EU Önerı alapból
2014. évben: 2 124 ezer forint bevétel EU Önerı alapból

Határidı:
Felelıs:

értelemszerő
Krucsai József polgármester

Laduver Attila képviselı: Újabb 15 startmunkás megy, most már 27 fı talált munkát.
Krucsai József polgármester több tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 8.30-kor bezárva.
Kmf.

Krucsai József
Polgármester

Dr. Sódar Mária
jegyzı

Szabó György Béla
Jkv. Hitelesítı

Restály László
jkv. hitelesítı

4

