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Jegyzőkönyv

Készült :Medgyesbodzás Képviselő-testület Ügyrendi Bizottságának 2014 március 4-én
13.30 órakor tartott üléséről
Az ülés helye: Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal Medgyesbodzási Kirendeltség
Tanácskozó terem

Jelen vannak: Laduver Attila elnök
Restály László
Román Aranka– tagok
Jelen vannak még :
Krucsai József polgármester
Dr. Sódar Mária aljegyző
Czenéné Zsolnai Irén pénzügyi ügyintéző
Kiszel Ferencné jegyzőkönyv vezető

Laduver Attila Ügyrendi Bizottság elnöke megnyitja az ülést, megállapítja, hogy dr. Gógucz
Mónika igazoltan távol van 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
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1.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Előadó: Krucsai József polgármester

Laduver Attila elnök a napirendi ponthoz kapcsolódóan elmondja, hogy egyszer már
tárgyalta az ügyrendi bizottság. Most 225 millió a főszám, de ez év közben módosítható, a
képviselő-testület hatásköre. Feszes a költségvetés, oda kell nagyon figyelni. Felkéri a
Krucsai József polgármestert az előterjesztés kiegészítésére.
Krucsai József polgármester elmondja, hogy a számok adottak, a bizonytalanság a Startmunkában van. talán 18-tól ha indul. De még nem lehet tudni hány fővel és mennyi pénzt
kapunk a mezőgazdaságira.
Laduver Attila elnök kérdést intést , hogy a testületi ülésen a csatorna felajánlás érinti-e az
önkormányzat közmunka programját.
Krucsai József polgármester válasza szerint nem, nagy valószínűséggel az ATIVIG is
közmunkában fogja majd a feladatot elvégezni. Lesz hosszú távú közfoglalkoztatás is 6-8
órában, de biztosat még erről sem tud az önkormányzat , de ehhez a munkabérhez önerőt kell
biztosítani, a start csak az ami 100 %-ban támogatott.
Az idén a mezőgazdaságiban a tyúk és a mangalica tartás is beindul. Ott 10-10 ember fog
dolgozni, a folyamatos munkavégzést az állattartásnál biztosítani kell.
A bevételi oldalon a számok adottak.
Laduver Attila elnök kérdezi, hogy az óvodánál kell- e ennyi létszám és ezt finanszírozza e
az állam. ha például elmegy egy dajka akkor az ő bérét vissza kell fizetni.
Czenéné Zsolnai Irén pénzügyi ügyintéző ha az elszámolásba belefér akkor nem de az
óvónőknél már vissza kell fizetni.
Restály László tag kérdezi, hogy a Kis Ernő tanyáról ebben a költségvetésben nincs szó.
Krucsai József polgármester szerint úgy tűnik, a Kiss Ernő tanyára nem tudjuk megvenni,
mert arról nem beszéltek, hogy ott akkor közműtartozás van, hogy azt már nem tudja az
önkormányzat vállalni. De máshol valósítja meg az Önkormányzat az ott tervezett feladatokat.
Az Ügyrendi bizottság 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
2/2013. (III.05) ÜB határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselőtestületének Ügyrendi bizottsága az Önkormányzat 2014.
évi költségvetését megtárgyalta és elfogadásra javasolja
a Képviselő-testület felé.
Felelős: Laduver Attila ÜB elnök
Határidő: értelem szerint
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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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