Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38
Telefon: 68/425-000, Fax: 68/526-331
3/2014____________________

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-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
Horváth Tiborné jegyzőkönyvvezető

Krucsai József polgármester megnyitja a képviselő-testületi ülést, a megjelent képviselők
létszáma alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri
Horváth Tibornét.
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.

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Előadó: Krucsai József polgármester

2.

Bejelentések
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1.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Előadó: Krucsai József polgármester
Krucsai József polgármester felkéri Laduver Attilát az Ügyrendi bizottság elnökét, hogy
tájékoztassa a Képviselő-testületet az Ügyrendi bizottság döntéséről.
Laduver Attila Üb elnök / képviselő elmondja, hogy az Ügyrendi Bizottság a költségvetést
megtárgyalta és átdolgozásra javasolta a képviselő-testületnek. Elmondja továbbá, hogy a
tavalyi pénzmaradvány idén nem szabadon felhasználható, az a januári-februári start előleg
valamint javaslatok hangzottak el arra, hogy szociális bérlakásokat hozzon létre az
önkormányzat. Feszes a költségvetés, néhol lehetne feszesebb, de ezen év közben lehet
változtatni.
Krucsai József polgármester ismerteti az írásos előterjesztést, hozzáteszi, hogy az idén is
nagyon szigorúan kell gazdálkodni, hogy tarthatóak legyenek a számok. Elmondja továbbá,
hogy a januári februári előlegek miatt nem kellett igénybe venni a folyószámla hitelkeretet.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és
határozatot hozta:

tartózkodás nélkül az alábbi

10/2014 (II.14.) Kt határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselőtestülete első fordulóban az Önkormányzat 2014. évi
költségvetését megtárgyalta.
Megbízza a polgármestert, a jegyzőt, az aljegyzőt a
pénzügyi előadót, hogy tekintse át a költségvetést
dolgozza át a kiadások csökkentése és a bevételek
növelése érdekében.
Felelős: Krucsai József polgármester
Határidő: értelem szerint

2.

Bejelentések

Krucsai József polgármester elmondja, hogy a Belügyminisztérium újra kiírta a pályázatot,
a sporttelep felújítására újra beadható. A tervek készen vannak az engedély meg van, a testület
hozzájárulása szükséges az önerő vállalásához.

dr. Sódar Mária aljegyző ismerteti az írásos előterjesztést.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
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határozatot hozta:

11/2014.(II.11.) Kt határozat

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 19/2013. (IV.30) K t sz
határozattal jóváhagyott Sportfejlesztési koncepció intézkedési terv 3 sorában a megvalósítás
időszakát 2013-ról 2014-ra módosítja, a 21/2013.( IV.30) Kt. sz határozatát hatályon kívül
helyezi egyúttal
az önkormányzat sporttal kapcsolatos részletes feladatairól és
kötelezettségeiről , valamint a sport támogatásáról az alábbiakat tűzi ki:
I. Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai és kötelezettségei
1) Az önkormányzat – figyelemmel a sport fejlesztési koncepciójára – a sporttal kapcsolatos
feladatkörében

a)meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót és gondoskodik annak
végrehajtásáról
b)a helyi sportfejlesztési koncepció célkitűzéseivel összhangban együttműködik a
sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel
c)fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket
d)megteremti az általános iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának
feltételeit
e)megteremti az óvodai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit
f)a nezeti köznevelésről szóló törvényben meghatározottak szerint biztosítja az
önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez szükséges feltételeket.
2) Az 1) pontban felsoroltakkal összefüggésben megvalósítandó sporttal kapcsolatos
önkormányzati célkitűzéseket és feladatokat konkrétan és részletesen az önkormányzat
sportkoncepciója tartalmazza.
3) A helyi sportkoncepció megalkotása, felülvizsgálata és végrehajtása során kiemelt
figyelmet kell fordítani
a)az önkormányzati sportlétesítmények fejlesztésére
b)az egészséges életmód és szabadidősport feltételeinek biztosítására
c)a gyermek és ifjúsági sporttevékenység, az utánpótlás-nevelés, a családok,
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hátrányos helyzetűek és fogyatékosok sportjának támogatására
d)iskolán kívüli, önszerveződő sporttevékenység feltételeinek javítására
e)az iskolai testedzés feltételeinek megteremtésére, a diáksporttal kapcsolatos
feladatok meghatározására és segítésére
f)a meglévő helyi sportlétesítmények kihasználtságának biztosítására.
II. Együttműködés a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel
1)Az önkormányzat a község sportéletének fenntartásában és fejlesztésében
szorosanegyüttműködik a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel- Ó-Maros Menti
Hagyományőrzők Egyesülete 2) Az 1) bekezdésben említett szervezetek tevékenységét az önkormányzat sportcélra
elkülönített pénzeszközeiből együttműködési megállapodás alapján támogathatja.
3)A támogatásban részesülő sportszervezetek a támogatás összegéről és annak
felhasználásáról a támogatási megállapodásban foglaltak szerint kötelesek az önkormányzat
felé elszámolni.
4) A sporttal foglalkozó helyi szervezetek önkormányzati támogatására fordítható keretösszeg
(továbbiakban: sportcélú támogatás) évente rendeletben kerül meghatározásra.
III. A sportlétesítmények fenntartása, működtetése
1) A helyi szabadidős sporttevékenység és versenysport folytatásához sportlétesítményként az
alábbi létesítmények állnak rendelkezésre:
•
•
•
•

Művelődési ház-tornaterem ( Medgyesbodzás Széchenyi u. 36. )
Sporttelep-sportöltöző (Medgyesbodzás Petőfi u. 34. 383 hsrz.)
Sportpálya (Medgyesbodzás József A u. 650 hrsz.)
Betonpálya Medgyesbodzás 123. hrsz.

2)Az önkormányzat a sportlétesítmények fenntartásához, állagmegóvásához és
működéséhez, fejlesztéséhez szükséges fedezetet az éves költségvetésében – anyagi
erőforrásaihoz mérten – biztosítja.

IV. Az iskolai, óvodai testnevelés és sporttevékenység feltételeinek biztosítása
Az önkormányzat gondoskodik az általános iskolában, óvodában folyó sporttevékenységhez
és az iskolai sportkörök működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosításáról.
V. A sporttevékenység irányítása
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A jogszabályokban és e határozatban meghatározott önkormányzati sportfeladatokkal
kapcsolatos hatásköröket az önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja.

VII. A sporttevékenység finanszírozása

1)Az önkormányzat az éves költségvetési rendeletében – sporttevékenységet segítő –
sportcélú támogatásra évente ilyen céllal betervezett összeget biztosít.
2)Az óvodában folyó sporttevékenység pénzügyi feltételeit az önkormányzat
az intézmény költségvetésében biztosítja
3) 2014. évi finanszírozás:
a) 2014. évben az Önkormányzat költségvetése terhére a sportlétesítmények működésének
finanszírozására 350.000 forintot fordít.
b) Pályázati lehetőség esetén a Sporttelep –sportöltöző felújítására, bővítésére a Képviselőtestület 22.000.000 Forintot tervez fordítani, melyből 2.200.000.forint saját erőt költségvetése
terhére biztosítja.
Felelős: Krucsai József polgármester
Határidő:értelem szerint

A képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

12/2014.(II.11.) Kt határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határoz, hogy az egyes önkormányzati feladatokhoz
kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes
szabályairól szóló 4/2014. (I.31.) BM rendelet szerint
pályázatot nyújt be az óvodai, iskolai és utánpótlás sport
infrastruktúrafejlesztés, felújítás cél megvalósítására, az
önkormányzat tulajdonában álló Medgyesbodzás Petőfi u.
34. sz , (hrsz: 383)alatti Sporttelep felújítására,
korszerűsítésére, átalakítására, bővítésére 19.800.000 Ft
támogatási összeg elnyerésére.
Az önkormányzat költségvetésében biztosítja a pályázathoz
szükséges 10 % saját forrást (2.200.000 Forint).

5

Megbízza a polgármestert a pályázathoz szükséges tervek
elkészítéséhez a megfelelő tervező kiválasztásával és a
munka elvégzésére szóló szerződés megkötésével.
A képviselő-testület a pályázat előkészítésével és
benyújtásával megbízza a Dél-Békési Kistérség Többcélú
Társulását (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.),
melynek költségét bruttó 100 e Ft összegben biztosítja a
saját költségvetése terhére. Megbízza a polgármestert, hogy
vegye fel a kapcsolatot a Többcélú Társulással a pályázat
elkészítése ügyében.
Felelős: Krucsai József polgármester
Határidő: azonnal

Krucsai József polgármester elmondja, hogy kezdenek összeállni a 2014-20-as TOP
programhoz a fejlesztési elképzelések, a megye felé ez már továbbítva lett.
Nagyon reméli hogy ez sikeres lesz, itt nem kell előfinanszírozni. A legfőbb célok most
kiosztásra kerültek a képviselő-testület részére.
A gréder beszerzéshez kapcsolódóan hozzáteszi, hogy a start-ban most is van függesztett
simító bepályázva.
Laurovics István képviselő szerint a függesztett nem olyan jó, vontatott ami hatékony,
annyiért már lehetne is kapni.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

13/2014.(II.11.) Kt határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
2014-2020-as települési operatív programban megvalósítandó
fejlesztési elképzeléseket az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Belterületi utak lezárása
2. Kerékpárút építése Medgyesbodzás –Gábortelep között
3. Ismeretlen eredetű földmozgások eredetének kiderítése
érdekében tanulmány készíttetése
4. Teljes körű fűtéskorszerűsítés az önkormányzat
intézményeiben
5. Szolgálati lakások felújítása ( 5)
6. Sporttelep felújítása bővítése
7. Gábortelep sportpályán öltöző és kiszolgálóhelyiség
létrehozása
8. Művelődési ház padlócsere, mobilszínpad beépítése,
székek beszerzése
9. Gréder beszerzése
10. Rendezvénysátrak beszerzése
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11. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnál irodabútorok
és számítástechnikai eszközök beszerzése
12. játszótér létrehozása Medgyesbodzáson és Gábortelepen
13. Gábortelep nyugdíjasklub teljes felújítása
14. településközpont arculati megújítása, buszmegállók
felújítása, padok elhelyezése Medgyesbodzáson és
Gábortelepen
15. Tanyagondnoki gépjármű lecserélése
Felelős: Krucsai József polgármester
Határidő:értelem szerint

Krucsai József polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy egy vállalkozó
,amennyiben lehetséges, napelem parkot kíván létesíteni Medgyesbodzáson, csak 1-2 hektáros
területet kellene részére biztosítani. Ezzel munkahelyeket is teremtene és az iparűzési adó
bevétel is jelentősen növekedhetne.
dr. Sódar Mária aljegyző tájékoztatja képviselő-testületet, hogy a közös hivatal
költségvetése kapcsán február 19-én lesz együttes ülés Nagykamarás és Dombiratos
testületeivel, Medgyesbodzáson. Hozzáteszi, hogy a finanszírozás az idén kedvezőbb, nem
kell önerőt biztosítania a képviselő-testületnek.

Dr. Gogucz Mónika képviselő elmondja, hogy az óvodás szülők közül többen jeleztek neki
arról, hogy a gyerekek 14 fokban étkeznek az ebédlőben az óvodában és erről az
Önkormányzat tud. Tud –e erről az Önkormányzat és mit lehet tenni.
Krucsai József polgármester elmondja, hogy az étkezőben azért volt hideg, mert a
tálalóablak folyamatosan nyitva volt. Ez folyamatosan probléma, hogy egy fűtetlen
helyiségből hagyják, hogy jöjjön a hideg levegő a kisgyerekekre. Most odáig fajult a helyzet,
hogy lezárattam az ablakot. A falak kihűltek, de már nincs hideg az ebédlőben. De azóta meg
a fűtőtesttel játszanak. És nem a gyerekek. A termosztát át lesz szerelve a leghidegebb
helyiségbe. A csoportszobában 25 fok van kinyitják az ablakot és nem a meleg vizet engedik
tovább a csap megnyitásával a hidegebb helyiségbe. 2010-11-ben ugyanezt csinálták a
kazánnal , folyamatosan hívni kellett a szerelőt, reggelre minden napra leállt a kazán. Felnőtt
emberek kicsi gyerekeket megfázítanak , ezt tűrhetetlennek tartja.
Dr. Gogucz Mónika képviselő hozzáteszi, hogy volt felfázásos megbetegedés az óvodában,
ezt nem lehet annyiban hagyni.
Szabó György képviselő szerint ahogy lezárásra került a tálalóablak már délutánra
felmelegedett a helyiség, ott már fejlesztő foglalkozásokat is tartottak utána.
Dr. Gogucz Mónika képviselő további bejelentése, hogy most egyelőre népszerű az aerobic
óra és sokan járnak de a terem megközelítése sáros időben nem megfelelő.
Krucsai József polgármester szerint a napokban fogják megcsinálni.
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Laduver Attila képviselő jelzi, hogy nála lettek letárolva a 2012-es Startprogramban
Medgyesen elkészült járdalapjai. Időszerű lenne elvinni.
Krucsai József polgármester szerint arról még egy szállítólevelet sem kapott az
Önkormányzat, együttműködési megállapodásunk nem volt az a Medgyesegyházi
Önkormányzat tulajdona.

Több tárgy és hozzászólás nem lévén, úgy Krucsai József polgármester az ülést 14.40 órakor
bezárja

Kmf.

Krucsai József
polgármester

dr. Sódar Mária
aljegyző

Szabó György
jkv. hitelesitő

Restály László
jkv.hitelesítő
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