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BESZÁMOLÓ

a 2010-2014. évi önkormányzati feladatok végrehajtásáról
Tisztelt Képviselő- Testület!
A 2010. október 3-án történt önkormányzati választást követően Képviselő- testületünk október
12-én tartotta meg alakuló ülését.
Ezt követően a 2010-2014. éves időszakra kidolgozásra került a részletes Gazdasági Program,
amely mentén végeztük feladatainkat.
A Kormány 2010-2014. évi programjára alapozva Önkormányzatunk a ciklus legfontosabb
feladatának a lakossági szolgáltatások színvonalának megtartását, növelését, a településfejlesztési
és üzemeltetési feladatok ellátását, a foglalkoztatás javítását tekintette.
Demográfiai adatok
Medgyesbodzás lakónépessége a 2010. évi 1162 főhöz viszonyítva csökkent , ma 1115-en élünk
itt.
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Testületi működés
A 2010. október 12-én megtartott alakuló üléstől számítva a Képviselő-testület 93 ülést tartott,
473 határozatot hozott és 75 helyi rendeletet alkotott. Minden évben két közmeghallgatást
tartottunk a két településrészen.
A Képviselő-testület munkáját az Ügyrendi Bizottság segítette.
A testületi működés nyilvánosságának biztosítása a ciklus folyamán fejlődést mutat, hiszen a
Könytáron kívül most már a település honlapján és a gábortelepi internetes teremben is elérhetőek
az ülések jegyzőkönyvei, a kihirdetett rendeletek.
Ezen kívül a helyi kábeltelevízión is nyomon követhetők a képviselő-testület ülései.
A ciklus idején a Képviselő-testület rendeleteinek nagy részét felülvizsgálta azt a megfelelő jogi
szabályozáshoz igazította , a szükséges deregulációt elvégezte.

Az elmúlt négy év nagy eredménye, hogy a testület meghatározta a „Helyi Esélyegyenlőségi
Program”-ját, valamint elfogadta a település „Sportkoncepcióját”. Új tárgykörként rendeletet
alkotott a Környezetvédelmi alap létrehozásáról az idegenforgalmi adó bevezetéséről, valamint a
saját halottá nyilvánítás szabályairól.

Az Önkormányzat gazdálkodása
A ciklus folyamán a gazdálkodási és jogszabályi változások miatt szigorú pénzgazdálkodási
tevékenységet végeztünk.
Hiteleinket kivétel nélkül törleszteni sikerült (ebből a szélessávú informatikai hálózat
kiépítésére felvett hitel az adósságkonszolidáció során került az állam által átvállalásra.)
Gazdálkodásunk eredménye , hogy mára sem folyószámla sem munkabérhitelt nem kell
működésünkhoz igénybe venni.
A pénzgazdálkodásunk részletes helyzetét a költségvetési beszámolók tartalmazzák
Közigazgatás
2012. január l napjával létrejöttek a Járási Hivatalok, így a polgármesteri hivatalban dolgozó
köztisztviselők száma 5 főre csökkent, míg az ellátandó feladatok szinte ugyanazok maradtak.
2013. január 1-én létrehoztuk Nagykamarás és Dombiratos településsel a Nagykamarási Közös
Önkormányzati Hivatalt .
A hivatali dolgozók a ciklus folyamán bekövetkezett nagy mennyiségű jogszabályváltozások
feladatait határidőre elvégezték, és a napi tevékenység folyamán, szakszerűen alkalmazták.
A hivatal munkatársai a ciklus folyamán biztosították a jogszabályi előírások betartását.
Foglalkoztatás- Közfoglalkoztatás
A munkanélküliség enyhítésére amely a település jelentős részét érinti közfoglalkoztatás
szervezésével próbáltunk enyhíteni.

Az alábbi táblázat létszámában és összegében foglalja össze a ciklus közfoglalkoztatási
programját:
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A Startmunka program és a közfoglalkoztatás segítségével jelentős eredményeket értünk el
településünkön:
Jelenleg 15 telken folyik a termelés és az NFA 6,7 ha –t bocsátott rendelkezésünkre, ahol az
állatállományak megtermelhetjük a szükséges takarmányt.
Sertésólakat építettünk, jelenlegi sertésállományunk 77 süldő 28 malac és 6 anyakoca.
Gábortelepen 30 mangalica disznó és még 20 kerül ezen felül állományba.
Sikerült a startmunka-program keretében tyúkólakat kialakítani, jelenleg az Önkormányzat
tyúkállománya 300 db
Szintén e program keretében Gábortelepen 4 ingatlan vásárolhattunk, ahol az állatenyészést és
a növénytermesztést bővíthettük.
Az Önkormányzat jelenleg 800 m2 fóliasátorral rendelkezik.
Ezen programok nem csak a munkanélküliség csökkentését szolgálják, de a termelés
eredményeképpen a lakosságnak is elérhető áron tudunk zöldségféléket , tojást biztosítani.
Szintén a Startmunka program keretében Gábortelepen a Vasút u. mindkét oldalán, a Kossuth
a Magyar és az Arany János utcákon új járdákat építettünk, Bodzáson az iskola és a Petőfi
utcákon valamint az önkormányzat előtt került sor a járdacserére.
Mindhárom temetőt rendbetettünk a surjákat, gazt eltávolítottuk, a kerítések cseréjéről
gondoskodunk.
Több pihenőpadot is kihelyeztünk.
Sikerült az Önkormányzat udvarán álló ún „ istálló” tetőszerkezetét is elkészíteni.
Asztalos szakembereink segítségével az óvoda részére játszóeszközöket és bútorokat
készítettünk.
2014.évben csatlakoztunk a diákmunka programhoz, az így alkalmazott 2 fő nagy segítséget
jelentett Önkormányzatunknak.
Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem
Településünk közterületei tiszták, rendezettek.
2013. évben kampányt indítottunk a lakosság felszólításával az elhanyagolt ingatlanok rendbe
tételére , sajnos ez csak néhány esetben járt sikerrel.

A hulladék elszállítása zökkenőmentes volt, és sajnos az illegális hulladék elhelyezés is gyakran
előfordult az ún „ Lipták-gödörben”.
A rekultiváció a DAREH Társulás keretében hamarosam megkezdődik.
A kommunális hulladék elszállítására Békés Manifest Kft-vel állunk továbbra is szerződésben,
amely állandó likviditási gondokkal küzd, a Képviselő-testület vállalta a szükséges finanszírozást.
A háztartási folyékony hulladék elszállítására és ártalmatlanítására a jogszabályi előírásoknak
megfelelően a Képviselő-testület kiválasztotta a közszolgáltatót.
Az ivóvíz szolgáltatást végző Alföldvíz Zrt-vel az együttműködés jónak értkelhető.
Önkormányzatunk tagja a Közép-Békési Térség Önkormányzati Ivóvízminőség javító
Társulásnak. A program kivitelezése elkezdődött.
A belvíz és csapadékvíz elvezetése érdekében is történtek fejlesztések, valamint a problémák
elkerülése érdekében igyekeztünk a meglévő rendszereket jó karban tartani.
Oktatás, nevelés, közművelődés
Az önkormányzati ciklus nagy eredménye, hogy a Medgyesegyháza-PusztaottlakaMedgyesbodzás Közoktatási Társulásból kilépve a 2013/14 nevelési évben új intézmény
alapításával az Önkormányzat fenntartásába került a helyi óvoda. A település egészének örömére
Mesekuckó Óvoda néven folytatja azóta is munkáját.
Hasonlóan kiemelkedő eredmény, hogy 2013-ban újra elindult az általános iskolai oktatás
községünkben.
Lakossági kezdeményezésnek eleget téve és saját vágyainkat is megvalósítva mindent megtettünk
az iskola beindulása érdekében. Az oktatás megkezdésére az Önkormányzat minden feltételt
biztosított ahhoz hogy az iskola zökkenőmentesen elindulhasson.
A könyvtár működését is végig folyamatosan biztosítani tudtuk a ciklus alatt, először a
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár, majd pedig a Békés Megyei Könyvtárral kötött megállapodás
útján.
A gábortelepi közösségi hely kisebb megszakításokkal szintén folyamatosan üzemelt a lakosság
szolgálatára .
Mindkét helyen a közmunka program keretében tudtuk megoldani az üzemeltetést.

Egészségügyi és szociális ellátás

A községünkben élő családok sajnos egyre nehezebb körülmények között élnek a
munkanélküliség, a nehezedő társadalmi és gazdasági körülmények miatt.
Önkormányzatunk a jogszabályban előírt kötelező pénzbeli és természetbeni támogatások
minden típusát biztosítja.
Megjelenése óta folyamatosan pályázott szociális célú tűzifa támogatásra, amelyet azután
biztosítani is tudott a lakosság részére.

Önkormányzatunk tanyagondnoki szolgálatot működtet, amely nagyban segíti a Gábortelepen
élőket, de az iskola ,óvoda, sportegyesület és a Hivatal működésében is nagy segítséget jelent.
Az önkormányzat ezen kívül biztosítani tudja helyben saját fenntartásban a családsegítő és a
gyermekjóléti szolgálatot, amely nagy segítség a családok számára.
A védőnői szolgálat is önállóan működteti az Önkormányzat.
Közrend , közbiztonság
A közrend és közbiztonság helyzetének alakulásáról a Mezőkovácsházi
Városi
Rendőrkapitány rendszeresen beszámolt a Képviselő-testületnek, lehetőséget adva az e
területen jelentkező problémák megismerésére és az aktuális feladatok egyeztetésére,
meghatározására
Településünkön a közbiztonság megfelelőnek mondható. Új KMB-s kinevezését várjuk jelenleg.
Sport
Önkormányzatunk együttműködési megállapodást kötött az Ó-Maros Menti Hagyományőrzők
Egyesületével a helyi Sporttelep működtetésére. A Sporttelepen az egyesület megszervezte a helyi
felnőtt és utánpótlás labdarúgó csapatot is valamint részt vesz a Bozsik programban is .
A Sporttelep kiadásainak finanszírozásán túl a sportcsapatok szállításában is aktívan részt vesz.
A Sportelep felújítására és bővítésére két pályázatot beadtunk amely sajnos nem nyert támogatást.

Tisztelt Képviselő- Testület!
A 2010-2014. évi ciklusban Önkormányzatunk eleget tett annak a kötelezettségének, hogy az
intézményeinek működőképességét megőrzi és fenntartja, valamint lehetőségeihez képest
fejlesztéseket hajt végre. Az eredményeink megfelelő alapot adnak arra, hogy községünk
Önkormányzata lakosságunk többségének megelégedésére végezze feladatait.

Medgyesbodzás, 2014. október 2.
Krucsai József
polgármester

A jövő feladatai
A legfontosabb szempont az elkövetkezendő 5 éves ciklus feladatainak rangsorolása és
megvalósítása során, hogy új munkahelyek jöjjenek létre, hiszen a településen élők megfelelő
életszínvonalának megteremtése, mindannyiunk közös érdeke, a község jövőjének, fejlődésének
alapja. Ez a szempont vezérelte a Képviselő-testületet, amikor meghatározta a 2014-2020 közötti
Európai Uniós fejlesztési ciklus megvalósítandó feladatait, melyek beépültek a megyei és az
országos tervekbe is.
Ezek a feladatok a következők:
I. Önkormányzati projektek:
1./ Bölcsőde építése.
2./ Önkormányzati ingatlanok komplex energetikai korszerűsítése, első ütemben 2014.
évben napcellák telepítése.
3./ Önkormányzati bérlakások felújítása, energetikai korszerűsítése. 49 db építési telek
kialakítása. Első ütemben 10 db önkormányzati bérlakás építése.
4./ A nevelési-oktatási és szociális létesítményekhez kapcsolódóan, tornacsarnok és
tanuszoda létesítése.
5./ A Tisza folyó Rákócziújfalui szakaszán szabad strand létesítése.
6./ Belvíztározó tó létesítése.
7./ Játszótér, közösségi tér létesítése.
8./ Sportöltöző felújítása, bővítése, konditerem kialakítása
9./ Önkormányzati kül- és belterületi utak építése, felújítása, korszerűsítése.
Belterületi utak aszfaltozása: 272 millió Ft.
II. Vállalkozói projektek:
1./ Sertéstelep, vágóhíd és biogáz üzem megvalósítása.
2./ Korszerű, környezetbarát műtrágyagyártó üzemcsarnok létesítése.
3./ Homoktövis feldolgozó üzem létesítése.
4./ Kacsatelep fejlesztése, takarmánykeverővel, a belvíz tó halastóvá fejlesztésével.
5./ Gumiüzem fejlesztése, feldolgozó üzem kialakítása, energetikai és informatikai
fejlesztés.
6./ Zöldség-gyümölcs és vegyes kereskedés fejlesztése.
7./ Büfé vendéglátóhely és húsbolt fejlesztése.
Önkormányzati projektetek összköltsége várhatóan 2 milliárd 273 millió forint, melyek
megvalósításával 15-20 új munkahely jöhet létre.
Vállalkozói projektek összköltsége 25 milliárd forint, mellyel 210-270 új munkahely létesül.
Rákócziújfalu, 2014. augusztus 14.
Papp János
polgármester

