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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 15-én
16.30 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
Restály László alpolgármester
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika
Győri Ferenc
Kutasi József
Román Aranka
Szabó György Béla képviselők
Jelen vannak még:
Tóthné Ács Mária ügyrendi Bizottság tagja
Dr. Sódar Mária aljegyző
Kiszel Ferencné jegyzőkönyvvezető
Krucsai József polgármester megnyitja a képviselő-testületi ülést, a megjelent képviselők
létszáma alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri
Kiszel Ferencnét.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Restály László alpolgármestert és Román Aranka
képviselőt.
Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.
A képviselő testület egyhangúan elfogadta a kiküldött napirendi pontok tárgyalását és a
jegyzőkönyv hitelesítők személyét.

Napirendek:

1.

A szociális célú tűzifa támogatás ellátás helyi szabályairól szóló önkormányzati
rendelet megalkotása
Előadó: dr. Sódar Mária aljegyző
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Újszülöttek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: dr. Sódar Mária aljegyző

3.

Délkelet -Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás és 2015. évi működési
hozzájárulás elfogadása
Előadó: Krucsai József polgármester

4.

A 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: dr. Sódar Mária aljegyző

5.

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Krucsai József polgármester

6.

Szervezeti és működési szabályzat módosítása
Előadó: dr. Sódar Mária aljegyző

7.

Önkormányzati képviselők és lakosság közötti kapcsolattartás szabályozása
Előadó: Krucsai József polgármester

8.

Bejelentések

1./ A szociális célú tűzifa támogatás ellátás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előadó: dr. Sódar Mária aljegyző
Krucsai József polgármester felkéri dr Sódar Mária aljegyzőt az írásbeli előterjesztés
ismertetésére.
dr. Sódar Mária aljegyző ismerteti az írásbeli előterjesztést.
Krucsai József polgármester szerint 80 m3 fa decemberben érkezik a többi január első
felében. Az összedarabolás után kezdődhet meg a kiszállítás. Lesz néhány közmunkás, akik
majd az időseknek segítenek az aprításban.
Román Aranka képviselő javasolja, hogy minden háztartás részesüljön a támogatásból.
Részesüljön előnyben akiket a jogszabály szerint előnyben kell részesíteni. Akik nem kapnak
lakásfenntartási támogatást vagy más ellátást, ők azok a családok, akik a gépjárműadó és
iparűzési adó bevételt adják, akikhez az önkormányzat támogatásért fordul, akik a tombolát
adják
Tavaly a 70 év feletti egyedülállók kaptak és kiestek azok, akinél pl ott él a lányuk, de
rászorulók ugyanúgy ők is, mert a nyugdíjuk 70 %-a elmegy pl gyógyszerre.
Legyen különbség téve, de mindenki kapjon.
Kutasi József képviselő azt javasolja, hogy a 70 év felettiek közül mindenki kapjon. Kevesen
vannak, mindenki becsülettel végigdolgozta az életét.
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Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselő támogatja Román Aranka javaslatát. A kiszállításról
és az aprításról az a kérése hogy legyen tájékoztatva a lakosság. Közmeghallgatáson
meglepődött, hogy az emberek nem tudtak a szemetes zsákokról, bár plakát lett kitéve.
Szabó György Béla képviselő szerint ebből nagy felháborodás lenne. De logikusnak tartja
Román Aranka javaslatát. Igaz, akkor feleződne a mázsa. Felháborodnának, hogy miért nem
csak a rászorulók kapnak, az, hogy ki és hogyan rászorult, abba ne menjenek bele. Itt 400
helyre kellene vinni a 200 helyett. Nem ért egyet vele. Pl. ő is minimálbérért dolgozik, ezért
kiesik ebből a támogatásból, de megoldja. De van kb. 200 hely akik nem tudják megoldani,
nekik járna ez a támogatás. Az más kérdés, hogy olyanok is felveszik akiknek nem kellene,
egy ez 30 éves probléma.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselő szerint nehéz igazságosnak lenni, mert pl aki két
gyereket nevel azt miért zárja ki a rendelet, lehet ugyanúgy rászorult.
dr. Sódar Mária aljegyző felhívja a képviselő-testület figyelmét arra, hogy ez egy szociális
célú támogatás. A Bm rendelet célja nem egyezik a javaslattal. Nyilván érthető és
méltányolható az indok , de félő, hogy ha pl egy medgyesbodzási lakost akinek havi 200.000
forint a jövedelme ebben a támogatásban részesít az önkormányzat a végén majd vissza kell
fizetni, mert szociális indokkal nem igazolható. Olyan kategóriákkal kell számolni amelyek az
állam tekintetében is kimerítik a rászoruló fogalmát.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselő szerint akkor addig kell bővíteni a kört ameddig
nem jogszerűtlen.
Restály László képviselő az elhangzottakhoz hozzáteszi, hogy az aljegyző hamarabb
elkészítette ezt az előterjesztést és várta a javaslatokat. Ő is tett volna javaslatokat, pl a 70 év
felettiek kevesebbet kapjanak, mint a nagycsaládosok. Az Aranka által említett kör már a
kormány által bevezetett rezsicsökkentés előnyeit élvezi, tehát úgymond ők is kapnak
támogatást.
A szociális célú tűzifa támogatással most kvázi azoknak van rezsicsökkentés, akik rá vannak
szorulva.
Krucsai József polgármester úgy látja a 70 év feletti nem egyedül élők belevétele nem
borítaná fel annyira a számításokat. Javasolja ezt a módosítást.
Győri Ferenc képviselő kérdése, hogy ezt külön igényelni kell-e .
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselő válasza, hogy igen.
Győri Ferenc képviselő szerint ha úgy kell igényelni, el lehetne indulni azon a vonalon amit
Aranka mondott mert feltételezhető, hogy aki nem rászorult, úgysem adja be.
Krucsai József polgármester szerint ez nem így van.
Győri Ferenc képviselő válasza, hogy feltételezzenek jókat a lakosokról, ha ők lemondanak
az egészről akkor, hogy bízzanak az egyszerű emberek. Ne nevessék ki a választópolgárokat.
Azt sem tudják, hogy a 400 háztartásból hányan kérnék, mert az munka lenne felmérni, hogy
hányan igényelnék. De mivel így lett előkészítve az előterjesztés és valóban szociális célú
tűzifáról van szó, javasolja, hogy írja bele mindeni , hogy milyen szociális alapon kéri a
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tűzifát .Így nem kapna mindenki, szociális alapon lenne elosztva és nem lenne visszafizetési
kötelezettség.
A pályázaton nyert nagy mennyiséget egyrészt sikernek érzi, másrészt elkeserítő, hogy a Bm
olyan elszegényedett helynek tartja Medgyesbodzást, hogy ennyi fa kell ahhoz, hogy nehogy
megfagyjanak az emberek. Másrészt ez a mennyiség sem segít teljes egészében.
Hosszú távon az öngondoskodást kell megvalósítani. Javasolja, hogy az Önkormányzat nagy
tételben szerezzen be tűzifát és kedvezményes áron értékesítse, akár 1-2 mázsánként.
Ez persze előzetes munkát, hatástanulmányt igényelt volna. Alpolgármester Úr ne kérje
számon rajtuk mikor jelzik a javaslataikat, mert az előkészítésért a két teljes honoráriumért
dolgozó polgármester és alpolgármester a felelős. Ne hárítsák a képviselőkre, hogy még most
is próbálnak minél jobb megoldást találni.
Két irányt kellene megjelölni a kategóriák bővítésénél az egyik a 70 év mint jogosultsági
feltétel, a másik a gyermekek, hiszen kiöregedő faluról van szó.
Krucsai József polgármester szerint az idősek nagy része belefér a lakásfenntartásiba, és
még külön nyilatkozni kell a tüzelési módról.
dr. Sódar Mária aljegyző összefoglalja, hogy a módosító indítvány a jogosultsági feltételekre
vonatkozik a 70 év feletti egyedül élő helyett a 70 év feletti, a 3 vagy több gyermeket nevelők
helyett pedig a 2 vagy több gyermeket nevelők lépnek be . A fa mennyiség tekintetében
kérdezi hogy módosul-e ezáltal a támogatás mértéke.
Győri Ferenc képviselő válasza, hogy ez a bővítés döntően nem befolyásolja a fa
mennyiségét. De gesztus, hogy az önkormányzat becsüli az időseket és a családokat.
Krucsai József polgármester szerint a fa mennyisége kb 50 kg-mal csökken, kb 7 mázsára.
Kutasi József képviselő szerint ő is így számolt. Azt szeretné továbbá tudni, hogy az
Önkormányzatnak mennyi saját fája van.
Krucsai József polgármester szerint kb 100 mázsa.
Kutasi József képviselő szerint azt elehetne adni pl a nyugdíjasoknak.
Krucsai József polgármester válasza, hogy erre az önkormányzatnak nincs kereskedelmi
engedélye valamint több ingatlant is fűtenek vele. Ez hulladék fa.
Kutasi József képviselő felhívja a képviselő-testület figyelmét, hogy alapvető
élelmiszerekből - liszt, cukor - tartalékot kellene képezni, hogy a tél ne okozzon nehézséget.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül és 1 fő tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta:
112/2014. (XII .15.) Kt. határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat képviselőtestülete a szociális célú tűzifa támogatás ellátás helyi
szabályairól szóló rendelettervezetben az alábbi
módosításokat fogadja el:
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a 2.§ (1) bekezdésében a „0,88 m3” szövegrész
helyébe a „0, 77 m3” szöveg lép
a 2.§ (1) f) pontja helyébe a „70 év feletti” szöveg
lép
a 2.§ (1) g) pontja helyébe 2 vagy több gyermeket
nevel” szöveg lép
Felelős: Krucsai József polgármester
Határidő:azonnal

Román Aranka képviselő javasolja, hogy a kérelemhez mellékelni kelljen, hogy nincs
adótartozás valamint közüzemi számlák befizetését szolgáló csekk másolatát.
A lakásfenntartási támogatás célja a közüzemi számlák kiegyenlítése. Tehát annak
ellenőrzésére , hogy a lakásfenntartási támogatás céljának megfelelően van -e felhasználva a
csekkek bekérése alkalmas, valamint a fatüzelésű berendezés meglétére a kéményseprő
igazolása a megfelelő. A helyi rendeletbe is be lehetne ezeket vezetni.
dr. Sódar Mária aljegyző szerint ezeket a jogosultsági feltételeknél kellene akkor
meghatározni.
Román Aranka képviselő szerint így van. Ha valakinél ki van kapcsolva a víz a villany vagy
a gáz akkor nem arra költötte a lakásfenntartásit. Mire vette fel akkor a lakásfenntartásit, mire
költötte el. Tudni, hogy mire . De akkor miért kér fát.
dr. Sódar Mária aljegyző szerint 2500 ft az átlag lakásfenntartási támogatás.
Román Aranka képviselő szerint 100 forint is számít.
dr. Sódar Mária aljegyző szerint ezzel az lenne sújtva aki olyan hátrányos helyzetű, hogy
már a számláit sem tudja fizetni.
Román Aranka képviselő szerint nem olyan magas a villanyszámlájuk, a lakásfenntartásiból
ki lehet fizetni.
Restály László alpolgármester szerint ha ki van kapcsolva a villany meg a gáz, attól még
fűteni kell.
Román Aranka képviselő válasza , hogy kapta a lakásfenntartási támogatást, de másra
költötte.
Dr Gogucz Erzsébet Mónika képviselő szerint ezzel szűkítik a kört, ezzel nem ért egyet.
Kutasi József képviselő felveti , hogy aki eladja ezt a támogatás,t meg kellene vonni tőle a
lakásfenntartási támogatást. Bizonyíthatóan eladja.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselő támogatja a javaslatot.
dr. Sódar Mária aljegyző erre reagálva elmondja, hogy ezen a jogcímen nem lehet a
lakásfenntartási támogatást megvonni, annak jogosultsági feltételeit jogszabály határozza
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meg.
Azt lehetne előírni, hogy fizesse vissza a támogatás összegét.
Győri Ferenc képviselő szerint a méltatlanság, mint fogalom itt is alkalmazható. Ha
méltatlanná válik a közösség támogatására.
Szabó György Béla képviselő véleménye, hogy nincs ilyen mérlegelési joga az
önkormányzatnak.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
113/2014. (XII .15.) Kt. határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat képviselőtestülete a szociális célú tűzifa támogatás ellátás helyi
szabályairól szóló rendelettervezetben az alábbi
módosításokat fogadja el:
a tervezet 6. §a helyébe az alábbi rendelkezés
lép:Amennyiben a támogatott az e rendelet alapján
számára biztosított tűzifát értékesíti, köteles a biztosított
tűzifa szállítási költséggel növelt vételtárát( amely
megegyezik Belügyminisztérium által az Önkormányzat
részére 1 m3 kemény lombos fafajta megvásárlásához
nyújtott
támogatással)
az Önkormányzat részére
visszafizetni.

a tervezet eredeti 6. §-ának számozása 7.§ -ra
módosul.
Felelős: Krucsai József polgármester
Határidő:azonnal
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az
alábbi rendeletet alkotta:
18/2014. (XII .16.) önkormányzati rendelet
Medgyesbodzás Község Önkormányzat képviselőtestülete megalkotta szociális célú tűzifa támogatás
ellátás helyi szabályairól szóló 18/2014. (XII .16.)
önkormányzati rendeletét

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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2.) Újszülöttek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: dr. Sódar Mária aljegyző
Krucsai József polgármester felkéri dr Sódar Mária aljegyzőt az írásbeli előterjesztés
ismertetésére.
dr. Sódar Mária aljegyző ismerteti az írásbeli előterjesztést.
Győri Ferenc képviselő hozzáteszi az elhangzottakhoz, hogy ezt a támogatást előző ülésen
Alpolgármester úr kezdeményezte, és jótékony felajánlásával megduplázta tiszteletdíjából ezt
az összeget. Ezt most nem látja tervezetben , még ajánlásként sem.
Szeretné felvetni, hogy ajánlásként megtenni a település komoly cégeinek, hogy
bekapcsolódhatnának ebbe a kezdeményezésbe.
Ha van erre jogi lehetőség, ezt ebbe bele kellene foglalni.
A hónapot megfontolásra javasolja, mivel sűrűn érkeznek és költöznek el innen. Javasolja az 1
éves helyben lakást mivel ezt mégis csak a helyi gyerekeknek szánja a testület.
Restály László alpolgármester szerint a 6 hónap sem sok, biztosan nem azért lakik itt valaki
, hogy erre a támogatásra számít.
dr. Sódar Mária aljegyző reagálva az elhangzottakra elmondja, hogy sem az Alpolgármester
Úr sem a vállalkozók felajánlása nem szerepelhet a rendeletben , mert az a képviselő-testület
kötelezettség vállalása .
Kutasi József képviselő támogatja , hogy az önkormányzat keresse meg a nagy cégeket,
indok lehetne, hogy leüljenek együtt , és látható lenne hogyan állnak bizonyos kérdésekhez.
Krucsai József polgármester elmondja, hogy néhány nagy cég azért megjelenik a település
életében támogatóként.
Román Aranka képviselő kérdezi, hogy lehetne -e utalványként adni a támogatást.
Szabó György Béla képviselő szerint az utalvány többe kerülne az önkormányzatnak mint
10.000 forint. Annak kezelési költsége és adója van. Ha ad az Önkormányzat ne kérdőjelezze
meg mire költik.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselő lehet, hogy pl a 10.000 forintból a villanyt fizeti ki,
hogy legyen a gyereknek világítás.
Kutasi József képviselő szerint nagy áruházakban is lehet utalványt kapni.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta:
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113/2014. (XII .15.) Kt. határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat képviselőtestülete
az
újszülöttek
támogatásáról
szóló
rendelettervezetben az alábbi módosítást fogadja el:

az 1.§-ban a 6 hónap helyébe 12 hónap lép
Felelős: Krucsai József polgármester
Határidő:azonnal
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, - ellenszavazat
rendeletet alkotta:

és tartózkodás nélkül az alábbi

19/2014. (XII .16.) önkormányzati rendelet
Medgyesbodzás Község Önkormányzat képviselőtestülete megalkotta az újszülöttek támogatásáról szóló
19/2014. (XII .16.) önkormányzati rendeletét

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3.) Délkelet -Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás és 2015. évi működési hozzájárulás
elfogadása
Előadó: Krucsai József polgármester
Krucsai József polgármester ismerteti az írásbeli előterjesztést.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselő az elhangzottakhoz hozzáteszi , hogy 4 éve nem
látja ennek a társulásnak az értelmét, ez is a szilárd hulladékra vonatkozik a Manifest is. Mi a
kettő között a különbség?
Krucsai József polgármester a DAREH a Lipták- gödör rekultiválására szolgált, a Manifest
pedig egy szolgáltató akik a szemétszállítást végzi.
Kutasi József képviselő arra szeretne választ kapni, hogy hogyan lehetne a szemétszállításból
kilépni. Sokan vannak akiknek nincs szemetük mégis fizetnek, bár nem engedhetik meg
maguknak.
Az Önkormányzatnak van traktorja , egy zárt edénybe össze lehetne gyűjteni, valahová pedig
le lehetne rakni , egy megfelelő helyre.
Krucsai József polgármester a kilépés lehetetlen ez törvényileg kötelező, engedélyt pedig
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nem kapna az önkormányzat. Uniós kötelezettség a szemétszállítás.
Kutasi József képviselő kérdezi mennyi büntetést kapna az önkormányzat .
Krucsai József polgármester szerint 5 milliónál kezdődik.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselő elmondja, hogy sokat vitatkoztak már ezen az
elmúlt 4 év alatt , próbálták az elszállítási alkalmakat csökkenteni, de azt meg az ÁNTSZ nem
engedélyezi.
Krucsai József polgármester szerint a mért súlyért fizetendő díj lesz majd a megoldás, de
még kidolgozás alatt áll.
Kutasi József képviselő szerint katasztrofális a földutak mellett a fasorok állapota oda viszik
a szemetet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
115/2014. (XII .15.) Kt. határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselőtestülete
a
Délkelet-Alföld
Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulásnak az előterjesztés mellékletét
képező egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodását 2014. december 31. napján való
hatályba lépéssel elfogadja.
Felelős: Krucsai József polgármester
Határidő: 2014. december 31.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
116/2014. (XII .15.) Kt. határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselőtestülete
a
Délkelet-Alföld
Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás részére fizetendő 2015. évi
működési hozzájárulást 60 Ft/lakos mértékben (
csatlakozáskori lakosságszám) elfogadja. Vállalja, hogy
ennek fedezetét 2015. évi költségvetésébe beépíti és
2015. március 31. napjáig a Társulás részére megfizeti.
Felelős: Krucsai József polgármester
Határidő: értelem szerint
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4. A 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: dr. Sódar Mária aljegyző
Krucsai József polgármester felkéri dr Sódar Mária aljegyzőt az írásbeli előterjesztés
ismertetésére.
dr. Sódar Mária aljegyző ismerteti az írásbeli előterjesztést.
Győri Ferenc képviselő a helyi költségvetés előkészítéséről érdeklődik.
dr. Sódar Mária aljegyző szerint minimum 2 fordulóban tárgyalja a képviselő-testület a
költségvetést, a közös önkormányzati hivatalét együttes ülésen tárgyalja a 3 testület.
Az első anyag február elején kerül kiküldésre.
Krucsai József polgármester javasolja, hogy a tervezés idején a képviselők keressék a
pénzügyi ügyintézőket.
A kötelező feladatokat el kell látni , utána lehet tervezni a szabadon vállalt feladatokat.
Győri Ferenc képviselő arra kérdez rá, hogy volt-e olyan , hogy az önkormányzat vagyonát a
kormány zárolta.
Krucsai József polgármester szerint ilyen nem volt.
dr. Sódar Mária aljegyző szerint arra az esetre gondolhat a Képviselő úr, amikor
pénzmaradványa keletkezett az önkormányzatnak és nézetkülönbség volt a képviselők között,
hogy fel kellett volna-e használni, vagy jó döntés volt -e a következő évi költségvetésbe
beépíteni. Nem volt zárolásról szól.
Krucsai József polgármester elmondja, hogy most is van pénzmaradvány, a startmunkára.
dr. Sódar Mária aljegyző szerint ez kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány a
hivatkozott előző évek pénzmaradványával szemben.
Győri Ferenc képviselő kérdezi, hogy most szabad felhasználású pénzmaradványa van-e az
önkormányzatnak.
Krucsai József polgármester szerint nincsen.
dr. Sódar Mária aljegyző szerint korábban november 30-ig választás évében december 15-ig
a gazdálkodás háromnegyed éves helyzetéről beszámolót kellett készíteni , könnyebb lenne
úgy erre a kérdésre válaszolni pontosan.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
20/2014. (XII .16.) önkormányzati rendelet
Medgyesbodzás Község Önkormányzat képviselőtestülete megalkotta a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról
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szóló 20/2014. (XII.16) önkormányzati rendeletét
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
5.) Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Krucsai József polgármester
Krucsai József polgármester ismerteti az írásos előterjesztést.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
117/2014. (XII .15.) Kt. határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselőtestülete módosítani kívánja a Dél-Békési Kistérség
Többcélú Társulása Társulási megállapodását 2015.
január 1. napjával a határozat mellékletét képező
tartalommal.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
módosítás aláírására, azzal, hogy a Mezőhegyes
csatlakozására vonatkozó részt csak akkor írja alá,
amennyiben Mezőhegyes írásban vállalja a korábban
meghatározott feltételek teljesítését.
Felelős: Krucsai József polgármester
Határidő: 2014. december 15.
6. )Szervezeti és működési szabályzat módosítása
Előadó: dr. Sódar Mária aljegyző
Krucsai József polgármester felkéri dr Sódar Mária aljegyzőt az írásbeli előterjesztés
ismertetésére.
dr. Sódar Mária aljegyző ismerteti az írásbeli előterjesztést.
Győri Ferenc képviselő hozzáteszi, hogy a kezdeményezés indoka, hogy minél hatékonyabb
munka folyjék. A döntések előkészítésére alkalmasak a bizottságok, a testület működését
javítanák. Az új bizottságban 2 tag lenne települési képviselő, egy tag pedig külsős tag.
Minden képviselő lehetne így bizottsági tag, így mindenki vállalhatna plusz feladatokat az
önkormányzat életében.
A következő ülésen már meg lehet választani a tagokat , elkezdődhet a munka.
Mindenképpen szükség van erre a bizottságra szerinte.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, - ellenszavazat
rendeletet alkotta:

és tartózkodás nélkül az alábbi

21/2014. (XII .16.) önkormányzati rendelet
Medgyesbodzás Község Önkormányzat képviselőtestülete
megalkotta
Medgyesbodzás
Község
Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007.
(IV.2.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló
21/2014. (XII.15.) önkormányzati rendeletét.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

7.)Önkormányzati képviselők és lakosság közötti kapcsolattartás szabályozása
Előadó: Krucsai József polgármester
Krucsai József polgármester elmondja, hogy nem tudja miért kell ilyen formában határozni
róla. A képviselők kezdeményezték, lehet róla dönteni.
Kutasi József képviselő hozzáteszi, hogy mivel ő kezdeményezte, bővebben szeretne róla
beszélni. Most volt közmeghallgatás , nincs megelégedve a lakosság tájékoztatásával. 50
embert megkérdezett, nem tudták, hogy közmeghallgatás volt.
Szorosabb kapcsolattartás kell a lakosság és a képviselők, polgármester között.
Meg lehet hallgatni az emberek panaszait, amit tolmácsolni lehet a testület felé. Ha közös a
probléma, akkor meg kell vitatni, meg kell oldani.
Lehet utcát is cserélni. De ne csak akkor szólítsuk meg az embereket amikor a szavazatuk
kell.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselő hozzáteszi az elhangzottakhoz, hogy nem fogja
magát kivonni ha megszavazza a képviselő-testület , de nem tartja életszerűnek. Vannak akik
a munkájuknál fogva az egész településsel tartanak kapcsolatot. A lakosság tájékoztatását
azonban ő is elégtelennek tartja, valahogyan javítani kellene rajta.
Krucsai József polgármester elmondja, hogy ő és több képviselő is napi kapcsolatban van a
lakossággal, de ha odamegy hozzá a szomszéd vagy egy másik utcából valaki azt is meg kell
hallgatni.
Győri Ferenc képviselő számára meglepő, hogy miért vajúdik ennyit ez a felvetés.
Közösségi , jó szándékú kezdeményezés, aminek ráadásul nincs is költségvonzata. Nem
zaklatni kell az embereket, de megfelelő időt hagyva mindenkivel fel kell venni a kapcsolatot,
hogy ne úgy tekintsenek a képviselőkre, mint a hatalom embereire, hanem mint a saját
embereikre. Kevés volt a vita a közmeghallgatáson, kérdések elhallgatásra is kerültek, ez azt
jelenti, hogy az emberek tartanak az önkormányzattól. Ez a kapcsolattartási forma ennek
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oldására szolgálhat.
Krucsai József polgármester szerint neki az a problémája, hogy neki kell beosztani az
utcákat nem magával a kezdeményezéssel van gondja.
Szabó György Béla képviselő nem tartja jó gondolatnak a kezdeményezést. Javasolta, hogy a
képviselő-testület üljön be buszba, járják körül a falut és vitassák meg mit lehet jobbá tenni.
Kicsit visszatetsző, hegy előre el van döntve, ki melyik utcát kapja.
Restály László alpolgármester úgy érzi ezzel neki nem lesz több munkája. Mióta
alpolgármester többen megkeresik problémáikkal, de mindenkit meghallgat bármelyik
utcában lakik is.
Kutasi József képviselő szerint a választáskor 3 részre szakadt a falu, át kell hidalni ezeket a
szakadékokat.
Krucsai József polgármester válasza, hogy ő mindenkit egyformán kezel.
Román Aranka képviselő hozzáfűzi az elhangzottakhoz, hogy valóban elkészült ez a
beosztás, de ezen lehet változtatni, illetve aki nem akarja, az ne csinálja. Ő amikor jelezte az
embereknek, hogy van ilyen kezdeményezés mindenki akikkel beszélt örült neki. A választás
előtt 398 szórólapot kihordott, ahol tudott személyesen beszélt mindenkivel, mindenki várta ,
hogy mit akar mondani, úgy gondolja ebben az esetben is így lesz majd. Nem kell majd
zörgetni, mert az emberek majd várni fogják őket. Nem lesz olyan , hogy ne tudja valaki mint ahogyan a közmeghallgatáson elhangzott-, hogy a kuka mellől nem viszik el a zsákot.
Aki akarja csinálja, aki nem nem, nem is biztos , hogy meg kell szavazni, lelkiismereti dolog.
Az emberek szerinte várják, fontos , hogy érezzék, hogy tenni akarnak értük.
Krucsai József polgármester is azt támogatja, hogy önkéntes alapon csinálják.
Kutasi József képviselő támogatja, hogy járják be a települést együtt. Sok az elhanyagolt
porta, szorgalmazni kellene felszólításokkal és büntetésekkel, hogy tegyék rendbe. Ha nem
sikerül birtokba kell venni akkor birkákkal kell lelegeltetni
Győri Ferenc képviselő szerint az elbirtoklás is szóba jöhet.
dr. Sódar Mária aljegyző szerint abban az esetben, ha jóhiszemű a birtoklás.
Győri Ferenc képviselő támogatja, hogy bátor fellépéssel legyen elindítva egy folyamat,
hogy az elhanyagolt portákat tegyék rendbe.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta:
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118/2014. (XII .15.) Kt. határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselőtestülete a települési képviselők és a lakosság közötti
szorosabb kapcsolattartás erősítése érdekében úgy
határoz, hogy a községet felosztva utcák szerint az alábbi
kapcsolattartási felelősöket jelöli ki:
Iskola utca
-Szabó György
Béke utca
-Retály László
Hunyadi utca
- Győri Ferenc
Széchenyi utca
-Kutasi József
Petőfi utca
-Román Aranka
Ady utca
-Dr. Gogucz Erzsébet Mónika
Jókai utca
-Dr. Gogucz Erzsébet Mónika
Vasút utca
-Restály László
Táncsics utca
-Szabó György
Dózsa utca
-Dr. Gogucz Erzsébet Mónika
Kossuth utca
-Szabó György
József A. utca
-Győri Ferenc
Deák utca
-Kutasi József
Magyar utca
-Román Aranka
Rákóczi utca
-Dr. Gogucz Erzsébet Mónika
Arany János utca
-Kutasi József
Gárdonyi utca
-Román Aranka
Ezen területi beosztás nem mentesíti a települési
képviselőt a falu egész lakosságával való kapcsolattartási
kötelezettsége alól, viszont feladatként jelöli meg a
felelősségi
területén
élőkkel
való
fokozott
kapcsolatkeresést, esetenként problémáik tolmácsolását
a képviselő-testület felé.
Felelős: Krucsai József polgármester, képviselők
Határidő: értelem szerint
8)

Bejelentések

Krucsai József polgármester felkéri dr Sódar Mária aljegyzőt az óvoda kérelméről szóló
írásbeli előterjesztés ismertetésére.
dr. Sódar Mária aljegyző ismerteti az írásbeli előterjesztést.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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119/2014. (XII .15.) Kt. határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2014/15-ös nevelési évre vonatkozóan a
Medgyesbodzási
Mesekuckó
Óvoda
szerve
költségvetésében heti 2 óra logopédiai ellátás díját br.
2500 Ft/ óra óradíjjal biztosítja.
Felelős: Krucsai József polgármester
Határidő: értelem szerint

Krucsai József polgármester ismerteti a Mesekuckó Óvoda kérelmét karácsonyi
játékvásárlásra vonatkozóan.
Győri Ferenc képviselő javasolja, hogy csoportonként 20-20 ezer forintot szavazzon meg a
képviselő-testület. Az Ó-Maros Menti Hagyományőrzők Egyesülete idén is meglátogatja az
ovisokat karácsony előtt, a képviselők is csatlakozhatnak a kezdeményezéshez.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

120/2014. (XII .15.) Kt. határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselőtestülete Medgyesbodzási Mesekuckó Óvoda szerve
karácsonyi játékvásárlására összesen 40.000 forint(
csoportonként 20.000 Forint) támogatást biztosít 2014
évi költségvetésében
Felelős: Krucsai József polgármester
Határidő: értelem szerint
Krucsai József polgármester elmondja, hogy előző ülésen ismertetésére került az orvosi
ügyelet helyzete, csütörtökön lesz megbeszélés, ahol jelezni kell a képviselő-testület
szándékát a jövővel kapcsolatban. Ez a rendszer nem tartható fenn. Országgyűlési Képviselő
Úr is azt javasolta, hogy új pályázat kiírva .

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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121/2014. (XII .15.) Kt. határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a Kunágota központtal
fenntartott orvosi ügyeleti rendszerben a szolgáltató
kiválasztására új pályázat kiírását támogatja.
Felelős: Krucsai József polgármester
Határidő: értelem szerint

Krucsai József polgármester további bejelentésként elmondja, hogy egy nyilatkozattal
keresték meg. Sertések kihelyezéséről lenne szó lakosokhoz, majd szövetkezet megalakítására
is sor kerülne.
Ő nem tud most 5 helyet a faluban ahová takarmányostól ki lehetne helyezni a sertéseket. A
szövetkezetnek meg olyan hátulütője van , hogy 7 dolgozó minimum kell aki nem fizikai
dolgozó. Átláthatatlan dolog, nincs garancia. Egy településen próbálták, 15 helyre helyeztek
ki sertéseket 5 helyről érkezett vissza. Ha majd kidolgozottabb formája lesz újra behozza a
testület elé, de most úgy gondolja nem írja alá.
Győri Ferenc képviselő azt szeretné tudni ki a kezdeményező.
Krucsai József polgármester válasza , hogy Országgyűlési Képviselő úr és Dombegyháza
polgármestere. Ez egy ún mintagazdaság lenne, aminek 3 év múlva talpra kellene állni úgy
mint a humán foglalkoztatóknak, ami tudva levő , hogy nem sikerült.
Restály László alpolgármester kérdése , hogy mi ebben az önkormányzat felelőssége.
Krucsai József polgármester szerint a kihelyezett sertéssel és takarmánnyal az
önkormányzatnak kell elszámolni.
Kutasi József képviselő kérdése, hogy kinek adhatná oda az önkormányzat a sertéseket,
csak közmunkásoknak.
Krucsai József polgármester szerint igen, és a közmunkás akkor nem jár be dolgozni,
hanem otthon neveli a sertést,
Restály László alpolgármester szerint az önkormányzattól függetlenül is alakíthatnak
szociális szövetkezetet.
Krucsai József polgármester szerint ő megkérdezte a közmunkásokat, mereven elzárkóztak
ettől.
Győri Ferenc képviselő szerint nem rossz gondolat a sertések kihelyezése. Lehet, hogy
lennének erre vállalkozók. Nem ismeri a részleteket, de Országgyűlési Képviselő Úr biztosan
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nem akarja csődbe vinni a falut ezzel a javaslattal, vagy a dombegyházi polgármester a saját
faluját.
Mi lett azokkal akik nem tudták visszaadni a sertést, vagy ahol a szociális foglalkoztató
bebukott. Semmi , még az Önhikit is megkapják, amit a mi önkormányzatunk nem kap meg.
Más az önkormányzati csőd és más a magán csőd amikor uzsorásnak tartoznak az emberek.
Krucsai József polgármester azt a javasolja, hogy amikor ennek részleteit pontosan
kidolgozzák akkor döntsön ebben a képviselő-testület, még a szándék nyilatkozatot nem
szeretné aláírni.
Győri Ferenc képviselő szerint ez még csak egy tervezet, de a képviselők kisarkítják a
medgyesbodzási antiemberre, aki majd ellopja a takarmányt és a sertést. Képzeljék el, hogy
nem mindenki lop, vagy károsítja meg az önkormányzatot. Nem kell negatívan látni a
lakosságot. Aggályos, hogy így látják a falu lakosságát ez a látásmód vezetett oda , hogy
lecsökkent a lakosság , és 10 diplomás van csak a faluban.
A lényeg, hogy a polgármester nem írta alá az Országgyűlési képviselő úr kezdeményezését ,
holott a kezdeményezés jobbító szándékú volt.
A javaslatokat alapból elutasítani nem szabad, meg kell vitatni az visz előre. Nem ködösíteni,
hogy 15-ből 5 került vissza, mert az mendemonda.
dr. Sódar Mária aljegyző további bejelentésként ismerteti a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtással kapcsolatos előterjesztést.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselő szerint kb 10 új igénylő lenne, ennek pozitív
elbírálására mekkora az esély arra szeretne választ kapni.
dr. Sódar Mária aljegyző szerint valószínűleg a szabad kapacitás terhére vannak az új
igények elosztva.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

122/2014. (XII .15.) Kt. határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határoz, hogy 2015. évi költségvetése
terhére vállalja a Medgyesegyházi Gondozási Központ
útján ellátott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által
nyújtott támogatáson felüli ) kiegészítő finanszírozását
max 6000 Ft/készülék összegben 2015. évre
vonatkozóan.
Határidő: 2014. december 20.
Felelős: Krucsai József polgármester
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Krucsai József polgármester további bejelentésként tájékoztatja a képviselő-testületet,
hogy megjelent egy pályázati felhívás, ami a templom felújítására lehet alkalmas.
Tájékoztatja majd az egyházközséget.
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az elektronikus hulladékgyűjtés várhatóan január
közepén lesz majd.
dr. Sódar Mária aljegyző ismerteti a belső ellenőrzésre vonatkozó előterjesztés. Ez külön
napirendi pont lett volna de sajnos kimaradt az anyagból.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
123/2014. (XII .15.) Kt. határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési
munkatervét az előterjesztés szerinti tartalommal
jóváhagyja.
Felelős: dr. Sódar Mária aljegyző
Határidő: értelem szerint

dr. Sódar Mária aljegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az önkormányzati
képviselő képzésére január 7-én fog sor kerülni.
Több tárgy és hozzászólás nem lévén Krucsai József polgármester 19.30 perckor bezárja az
ülést.
Kmf.

Krucsai József
polgármester

Román Aranka
jkv hitelesítő

dr. Sódar Mária
aljegyző

Restály László
jkv hitelesítő
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