Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38
Telefon: 68/425-000, Fax: 68/526-331
9/2014____________________
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014április 29-én
14.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.
Az ülés helye: Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal Medgyesbodzási Kirendeltség
(5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38. ) Tanácskozó terem
Jelen vannak Krucsai József polgármester
Dr.Gogucz Erzsébet Mónika
Laduver Attila
Laurovics István
Restály László
Szabó György Béla képviselők
Jelen vannak még:
Dr .Sódar Mária aljegyző
Czenéné zsolnai Irén pü-i ügyintéző
Kiszel Ferencné jegyzőkönyv vezető
Krucsai József polgármester megnyitja a képviselő-testületi ülést, a megjelent képviselők
létszáma alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Nagy Gézáné nem jelezte
távolmaradását. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Kiszel Ferencnét.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Restály László és Szabó György képviselőket.
Az írásban kiküldött napirendi pontok és a jegyzőkönyv hitelesítők elfogadását javasolja.
A képviselő testület egyhangúan elfogadta a kiküldött napirendi pontok tárgyalását és a
jegyzőkönyv hitelesítők személyét.
Napirendek:
1.

2.
3.
4.
5.

Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Krucsai József polgármester
2013. évi belső ellenőrzés
Előadó: dr. Sódar Mária aljegyző
Hulladékgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati rendeletek megalkotása
Előadó : dr. Sódar Mária aljegyző
Szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó : dr. Sódar Mária aljegyző
Kertészek Földje HACS kérelme
Előadó : Krucsai József polgármester
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6.
7.
8

Medgyesbodzási Mesekuckó Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Előadó : dr. Sódar Mária aljegyző
Vagyonrendelet módosítása
Előadó : dr. Sódar Mária aljegyző
Bejelentések

1.) Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Krucsai József polgármester
Krucsai József polgármester ismerteti az írásos előterjesztést, hozzáteszi, hogy a
költségvetési egyensúly megőrzéséhez szükség volt a közmunkaprogramra,jelentős
pénzeszközökhöz jutott az önkormányzat, mind a bérekre mind pedig eszközbeszerzésre
jutott forrás. Reméli , hogy a jövőben ez ugyanígy folytatódhat.
Laduver Attila ÜB elnök / képviselő elmondja, hogy az ügyrendi bizottság megtárgyalta a
költségvetési beszámolót és a 2013. évi ktgv módosítást és elfogadásra javasolja a képviselőtestület felé.
Kéri, hogy az önkormányzat nézzen utána milyen lehetőség van a vadőr foglalkoztatására.
Úgy hallotta, hogy megduplázódott rá a támogatás és lehet, hogy megérné alkalmazni.
Krucsai József polgármester szerint a következő testületi ülésre vállalja , hogy a mezőri
szolgálatról bővebben informálja a testületet. Hozzáteszi a közfoglalkoztatáshoz, hogy
valóban az egész falu lakosságának hasznára válik, mind a munkavállalás mind pedig a
termékek szempontjából
Restály László képviselő szerint is örvendetes, hogy ennyi embert tud az önkormányzat
foglalkoztatni. megfigyelhető, hogy az emberek örömmel járnak dolgozni, kialakultak a
kollektívák és várják a behívást folyamatosan aki épp nincs alkalmazva. Jártak iskolába az is
jó dolog volt és utána foglalkoztatva vannak ez szintén jó dolog.
Krucsai József polgármester nagyon szomorúnak tartja mikor a megszüntetőket alá kell írni,
de próbálnak mindenkit amint lehet újra alkalmazni, de sok mindent figyelembe kell venni a
behívásnál.
Most 78 a sertésállománya az önkormányzatnak, ott a dolgozót is büszkeséggel tölti el a
látvány , a zöldségállománynál is.
Szabó György képviselő kéri, hogy legyen utána nézve annak, hogy az adminisztratív
munkákra hogyan lehetne még plusz főt alkalmazni, mert nagyon sok a munka.
dr. Sódar Mária aljegyző szerint 3 embernek is bőven jutna feladat.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
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6/2014. (IV30..) önkormányzati rendelet
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselőtestülete megalkotta 6/2014. (IV.30.) önkormányzati
rendeletét az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
7/2014. (IV30.) önkormányzati rendelet
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselőtestülete megalkotta 6/2014. (IV.30.) önkormányzati
rendeletét az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról
2014. évi költségvetésről
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Czenéné Zsolnai Irén elhagyja az ülést
2. 2013. évi belső ellenőrzés
Előadó: dr. Sódar Mária aljegyző
dr. Sódar Mária aljegyző ismerteti az írásos előterjesztést. Az ellenőrzés célja a befektetett
eszközök nyilvántartásának szabályossága és szabályozottsága. Az ellenőrzés rámutatott arra,
hogy a főkönyvi könyvelés és kataszter nincs összhangban egymással, de a 2013 évi
gazdasági zárásra szerencsére ezt sikerült kijavítani . Ebben nagyon nagy segítséget kapott az
Önkormányzat a mostani belső ellenőrünktől, aki akkor végzete nálunk az ellenőrzés és
rendkívül jó szakmai tanácsokkal látta el a könyvelőnket. A hiányosság elhárításra került, a
szabályzatok aktualizálása folyamatos.
Krucsai József polgármester megerősíti, hogy a belső ellenőr szakmai tanácsai valóban
nagyon hatékonyak voltak. A számviteli szabályok most teljesen átalakultak és hát volt mit
rendbe tenni. Nagy erőbefektetés volt a dolgozók részéről.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
34/2014. (IV.29.) Kt határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselőtestülete
elfogadja
Medgyesbodzás
Község
Önkormányzatnál 2013. végzett belső ellenőrzésről
készült jelentést.
Felelős: Krucsai József-polgármester, dr. Sódar Máriaaljegyző
határidő: értelem szerint
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3. ) Hulladékgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati rendeletek megalkotása
Előadó : dr. Sódar Mária aljegyző
dr. Sódar Mária aljegyző ismerteti az írásos előterjesztést. Hozzáteszi , hogy a folyékony
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltató megnevezése a pályázat elbírálása után kerül
beemelésre a rendeletbe.
Szabó György képviselő kérdést intéz, hogy a vegyszeres vízről itt nincs szó?
dr. Sódar Mária aljegyző válasza szerint a háztartási szennyvízről van a rendeletben szó.
Mosogatóvíz, fürdővíz.
Szabó György képviselő kérdést intéz, hogy átalányt kell-e fizetni vagy szippantásonkét. És
kötelező lesz e igénybe venni.
dr. Sódar Mária aljegyző válasza szerint szippantásonkét és a lakosságnak a kiválasztott
szolgáltatót kötelező igénybe venni szükség szerinti időpontokban.
Restály László képviselő a szüneteltetésről kérdezz, hogy ez eddig is így volt-e.
dr. Sódar Mária aljegyző ezt megerősíti, a hivatalban kellett bejelenteni.
Szabó György képviselő szerint példa van arra, hogy aki télen elköltözik annak szünetel a
szolgáltatása.
Dr. Gógucz Erzsébet Mónika képviselő jelzi, hogy a faluban még többen nem tudják, hogy a
logos zsákot viszik csak el.
Krucsai József polgármester szerint ennél nagyobb nyilvánosságot nem lehet biztosítani.
Laduver Attila képviselő hozzáteszi , hogy ki volt plakátolva és a testületit aki nézi az is
tudja,
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

8/2014. (IV30.) önkormányzati rendelet
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselőtestülete megalkotta 8/2014. (IV.30.) önkormányzati
rendeletét a helyi hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
9/2014. (IV30.) önkormányzati rendelet
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselőtestülete megalkotta 9/2014. (IV.30.) önkormányzati
rendeletét a nem közművel összegyűjtött települési
folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos
közszolgáltatásról

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
4.)Szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó : dr. Sódar Mária aljegyző
dr. Sódar Mária aljegyző ismerteti az írásos előterjesztést
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
10/2014. (IV30.) önkormányzati rendelet
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselőtestülete megalkotta 10/2014. (IV.30.) önkormányzati
rendeletét az egyes szociális ellátásokról szóló
5/2009.(III.03.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
5.)Kertészek Földje HACS kérelme
Előadó : Krucsai József polgármester
Krucsai József polgármester kéri a testület véleményét az előterjesztéssel kapcsolatban.
Szabó György képviselő szerint ebben nem kellene gondolkodni.
Laduver Attila képviselő szerint ez egy lehetőség.
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Krucsai József polgármester szerint asztalokat padokat rendezvénysátrat lehet igénybe
venni cserébe.
Dr. Gogucz Mónika képviselő hozzászólásában kifejti, hogy önköltségi áron, , ha nincs
kezességvállalás akkor piaci áron.
Krucsai József polgármester szerint itt egy szomszéd település már beleugrott egy közös
pályázati beszerzésbe, de azóta is mindig máshol kell a sátor amikor nekik szükségük lenne
rá.
Laduver Attila képviselő szerint a helyi gazdák bemutatkozhatnának Romániában.
dr. Sódar Mária aljegyző szerint ebben a levélben nincsenek részletezve az együttműködés
feltételei.
Restály Lászkó képviselő kérdést intéz, hogy az 1.200.000 forint csak Medgyesbodzásra
esne-e
Krucsai József polgármester szerint igen. A projekt részletei valóban nem ismertek,
javasolja a kezességvállalás elutasítását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
35/2014. (IV.29.) Kt határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határoz, költségvetési stabilitásának
megőrzése érdekében nem kíván kezességet vállalni a
Kertészek földje HACS nemzetközi együttműködési
projektje kapcsán történő hitelfelvételéhez.
Felelős: Krucsai József polgármester
Határidő: értelem szerint

6.)Medgyesbodzási Mesekuckó Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Előadó : dr. Sódar Mária aljegyző
dr. Sódar Mária aljegyző ismerteti az írásos előterjesztést.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
36/2014. (IV.29.) Kt határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Medgyesbodzási Mesekuckó Óvoda Alapító
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okiratát Módosító okiratot az alábbiak szerint fogadja el:

Alapító okiratot módosító okirat
Medgyesbodzás Község Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Medgyesbodzási
Mesekuckó Óvoda 2013. május 28. napján kiadott, 39/2013. (V.28.) számú Képviselőtestületi határozatával elfogadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV
törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. r. 5. § (1) – (2) bekezdései,valamint a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja:
1./ Az Alapító okirat 5. pontjában az „ Alaptevékenysége „ szövegrész helyébe a „ Szakmai
alaptevékenysége szöveg lép.
2./ Az Alapító Okirat 6. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 6.Szakmai alaptevékenységeinek kormányzati funkció szerinti besorolása”
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladata
091140 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
104060A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok „
3./ Az Alapító okirat 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
11)Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: köznevelési feladat, ezen belül óvodai
nevelés, és a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (19 bekezdése szerint.
4./ Az Alapító okirat 16. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Nagykamarási közös Önkormányzati Hivatal látja el.
5./Az Alapító okirat 16. pontja törlésre kerül.
6./ Az alapító okirat záradéka helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ Jelen alapító okirat bejegyzése napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Medgyesbodzási
Mesekuckó Óvoda Medgyesbodzási Mesekuckó Óvoda 2013. május 28. napján kiadott,
39/2013. (V.28.) számú Képviselő-testületi határozatával elfogadott egységes szerkezetű
alapító okirata hatályát veszti.”
Jelen módosító okiratot Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.
április 29-én tartott ülésén a ../2014. (… ....) Kt. számú határozatával fogadta el. Az alapító
okirat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 105. § (5) bekezdése értelmében a
bejegyzés napján válik hatályossá.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Krucsai József polgármester; dr. Sódar Mária aljegyző

7

7.)Vagyonrendelet módosítása
Előadó : dr. Sódar Mária aljegyző
dr. Sódar Mária aljegyző ismerteti az írásos előterjesztést.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
11/2014. (IV30.) önkormányzati rendelet
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselőtestülete megalkotta 11/2014. (IV.30.) önkormányzati
rendeletét
az
önkormányzat
vagyonáról,
a
vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól
szóló 10/2013. (XI.18.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

8.) Bejelentések
Krucsai József polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy május 17-én lesz
gyereknap megtartva. Tavaly 100 ezer forintot szánt rá a testület kérdezi a képviselők
véleményét.
Laurovics István képviselő szerint ezt az összeget az idén is oda kell adni.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
37/2014. (IV.29.) Kt határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a 2014. május 14-én
megrendezésre
kerülő
gyermeknap
kiadásaira
Medgyesbodzás Község Önkormányzata 2014. évi
költségvetéséből 100 e Ft-ot biztosít.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Krucsai József polgármester
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Laduver Attila képviselő szerint a helyi földbizottságok létrehozásával kapcsolatban több
változat is napvilágot látott. Azt az információt is hallotta, hogy a képviselő-testületek is
szerephez jutnak.
Krucsai József polgármester szerint konkrétum még nincs.
dr. Sódar Mária aljegyző tájékoztatja a képviselő-testületet a helyi földbizottságokat április
30-ig kellett volna megalakítani, de a végrehajtási jogszabály nem jelent meg eddig. A keringő
tervezetekben a jegyző hívta volna össze a földtulajdonosok közösségét és ők választották
volna meg a bizottságot. Közben volt arra is verzió, hogy a bizottság döntése ellen a
képviselő-testülethez lehetne fellebbezni, nekik lenne vétójoguk a bizottsági döntéssel
szemben.
Laurovics István képviselő kéri , hogy a Gábortelep szélén lévő csatornát lehetőség szerint
takarítsa ki az önkormányzat mert nagyon csúnya. Vagy be kellene temetni.
Krucsai József polgármester hozzáteszi, hogy megoldja az önkormányzat de betemetni nem
lehet.
Laurovics István képviselő úgy tudja arról már volt korábban döntés, hogy betemetik.
dr. Sódar Mária aljegyző szerint ezeket az árkokat nem lehet betemetni
Laurovics István képviselő véleménye szerint ezek már nem csatornának minősülnek.
Krucsai József polgármester kijelenti ezek vízszikkasztóként működnek.
Több tárgy és hozzászólás nem lévén, úgy Krucsai József polgármester az ülést 14.50 órakor
bezárja

Kmf.

Krucsai József
polgármester

Szabó György
jkv. hitelesitő

dr. Sódar Mária
al jegyző

Restály László
jkv.hitelesítő
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