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Jegyzőkönyv
Készült :Medgyesbodzás Képviselő-testület Ügyrendi Bizottságának 2014 február 11-én
13.30 órakor tartott üléséről
Az ülés helye: Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal Medgyesbodzási Kirendeltség
Tanácskozó terem
Jelen vannak: Laduver Attila elnök
Restály László
Dr Gogucz Mónika – tagok
Jelen vannak még :
Krucsai József polgármester
Dr. Sódar Mária aljegyző
Czenéné Zsolnai Irén pénzügyi ügyintéző
Horváth Tiborné jegyzőkönyv vezető
Laduver Attila Ügyrendi Bizottság elnöke megnyitja az ülést, megállapítja, hogy a megjelent
létszám alapján az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Restály László tagot megválasztani és elfogadásra
javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontokat.
Az Ügyrendi Bizottság a jegyzőkönyv hitelesítő személyét és a kiküldött napirendi pontokat
egyhangúan elfogadta.

Napirendek:
1.

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Előadó: Krucsai József polgármester

2.

Bejelentések

1.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Előadó: Krucsai József polgármester
Laduver Attila elnök bevezetőjében elmondja, hogy a bevételi oldal az nagy részben adott
az állami források miatt, a kiadási oldalon erősen látszik a feszített gazdálkodás. Ennél
feszesebb is lehetne szerinte néhány pontban. Egy nagy kérdés alakult ki benne a 11 milliós
pénzmaradvány.
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Czenéné Zsolnai Irén pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy ez nem olyan mint a tavalyi
pénzmaradvány, ez a december hónapban megkapott előleg a startmunka kapcsán, ez
felhasználási kötöttséggel jár, nem az önkormányzat gazdálkodásának eredménye. Ezek a
január -februári bérek többek között. Ezek kötelezettséggel terhelt pénzek.
Laduver Attila elnök felkéri Krucsai József polgármester., hogy egészítse ki, ismertesse az
írásos előterjesztést.
Krucsai József polgármester szerint a bevételi és a kiadási oldal nagyrészt adott, a
bizonytalanságok a Startmunka kapcsán merültek fel. A Kiss Ernő tanyára külön
belügyminisztériumi pályázatot kellett benyújtani.
Laduver Attila elnök kérdezi, hogy mi lesz akkor ha nem nyer a Kiss Ernő tanya.
Krucsai József polgármester szerint akkor a falu szélén lévő ingatlanokat próbálja az
önkormányzat megvásárolni. Az 1 millió forintba bele fog férni.
Laduver Attila elnök kérdezi, hogy lehet –e még pályázni.
Krucsai József polgármester szerint ez folyamatos, akik most iskolában vannak azoknak
marad a szerződése, a többieknek február 28. nappal lesz a szerződése megszüntetve és
március 5-én kezdenek újra.
Laduver Attila elnök indítványozza, hogy ha lesz rá lehetőség az önkormányzat vásároljon
lakásokat és szociális célra használja, pl, szociális bérlakásokként.
Krucsai József polgármester szerint erre biztosan lesz lehetőség, az önkormányzat akkor
élni fog vele.
Laduver Attila elnök kéri, ha például hozzájutna az önkormányzat olyanhoz mint régen a
Mojdisz ház, akkor azt ne adja el, hanem szociális célra hasznosítsa.
Krucsai József polgármester szerint ezeknek a lakásoknak a felújítására most lenne anyaga
az önkormányzatnak, szakemberek is vannak.
Dr. Gogucz Mónika tag felhívja a figyelmet, hogy néhány helyen elírás történt az
előterjesztésben. Kérdést intéz továbbá, hogy a védőnői szolgálatnál a munkabér az a
helyettes megbízási díja vagy a főállású védőnő GYES-e.
Czenéné Zsolnai Irén pénzügyi ügyintéző válasza szerint ez a főállású védőnő bére ami
teljes egészében betervezésre került, ebből megtakarítás lesz, mert a helyettes díja kevesebb ,
de bármi előfordulhat, pl, hogy a védőnő visszajön és akkor neki bért kell fizetni.
Dr. Gogucz Mónika tag szerint az orvosi rendelő gázszámlái túl lettek tervezve.
Czenéné Zsolnai Irén pénzügyi ügyintéző válasza szerint ezek a teljesítési adatok , amik
szakfeladatra lettek kigyűjtve – azok alapján került megtervezésre.
Laduver Attila elnök szerint hátrány, hogy az intézményei szétszórtan helyezkednek el és
mindenütt külön kell fűteni.
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Dr. Gógucz Mónika tag felveti, hogy arról volt korábban szó, hogy amikor majd a
költségvetést tárgyalja a testület lesz szó a civil szervezetekről, támogatásokról és Bursa
programról de ebben most ezt nem látja.

Czenéné Zsolnai Irén pénzügyi ügyintéző a civil szervezetek részére történt elkülönítés, de
elég feszített ez a költségvetés.
Dr. Gógucz Mónika tag további kérdése, hogy az ingatlan bérbeadásnál mit tesz ki a 800
ezer kiadás.
Czenéné Zsolnai Irén pénzügyi ügyintéző szerint ott költség is van pl alapdíjak ami
kiadásként jelentkezik, amíg az ki nincs adva, de utána továbbszálázza az önkormányzat. Pl
gyógyszertár, szolgálati lakások.
Laduver Attila elnök felteszi szavazásra, hogy az Ügyrendi Bizottság a képviselő-testület
felé átdolgozásra javasolja a költségvetést.
Az Ügyrendi bizottság 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
1/2013. (I.12) ÜB határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselőtestületének Ügyrendi bizottsága az Önkormányzat 2014.
évi költségvetését megtárgyalta és
átdolgozásra
javasolja a Képviselő-testület felé.
Felelős: Laduver Attila ÜB elnök
Határidő: értelem szerint
2) Bejelentések
Ehhez a napirendi ponthoz nem történt hozzászólás.

Laduver Attila elnök 13.50 perckor az Ügyrendi Bizottság ülését bezárja.

kmf.

Laduver Attila
elnök

Restály László
jkv hitelesítő
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