Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
5663. Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38.
Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331
19/2010.

JEGYZİKÖNYV
Készült:

Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.
december 15-én 8.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérıl.

Az ülés helye:

Községháza tanácskozóterme

Jelen vannak:

Krucsai József polgármester
Nagy Gézáné alpolgármester
Dr. Gógucz Erzsébet Mónika
Laurovics István
Restály László
Szabó György Béla képviselık

Jelen vannak még:

dr. Sódar Mária jegyzı
Kiszel Ferencné hivatali dolgozó jkv.vezetı
Román Aranka ügyrendi bizottság tagja

Krucsai József polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülésen
öt képviselı jelen van, az ülés határozatképes. Távol van Laduver Attila képviselı, aki
távolmaradását elızetesen bejelentette.
A jegyzıkönyv vezetésére felkérem Kiszel Ferencné hivatali dolgozót, hitelesítésére
javaslom Dr. Gógucz Erzsébet Mónika és Laurovics István képviselıket megbízni.
Kérem, aki a meghívóban kiküldött napirendi pontok tárgyalásával, valamint a jegyzıkönyv
hitelesítık személyével egyetért, azt kézfelnyújtással szavazza meg.
A képviselık egyhangúlag elfogadták.
1. napirendi pont:

A vállalkozók kommunális és iparőzési adójáról szóló 6/2001./V.29./
önkormányzati rendelet módosítása.
Elıadó: Krucsai József polgármester / Írásbeli elıterjesztés a
jegyzıkönyvhöz csatolva./

Dr. Sódar Mária jegyzı: Az elızetesen írásban kiküldött elıterjesztésnek megfelelıen az
ideiglenes jellegő helyi iparőzési adó szabályai változtak, 2010. január 1-tıl lépnek hatályba
a változások. Ennek megfelelıen a vállalkozók kommunális és iparőzési adójáról szóló
6/2001.(V.29.) önkormányzati rendeletet is módosítani szükséges.
Laurovics István képviselı: Vonatkozik-e ez például magánemberként a saját telkemen
épített melléképületre is?
Dr. Sódar Mária jegyzı: Természetesen az ilyen jellegő építési tevékenységre nem
vonatkozik.
Restály László képviselı: Tudna-e erre egy példát mondani, hogy mire vonatkozik?

-2Dr. Sódar Mária jegyzı: Például, ha a DÉMÁSZ valamilyen építési tevékenységet végezne
a településen közterületen.
A napirendi ponttal kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Krucsai József polgármester: Kérem a képviselı-testület tagjait, aki egyetért a
6/2001.(V.29.)sz. önkormányzati rendeletnek az elıterjesztésben szereplı rendelet-tervezet
szerinti módosításával, azt kézfelnyújtással szavazza meg.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
15/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelet:
Medgyesbodzás Önkormányzatának képviselı-testülete megalkotta 15/2010.(XII.15.)
sz.önkormányzati rendeletét a 6/2001.(V.29.) sz. önkormányzati redelete módosításáról.
/ A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi./

2. napirendi pont: Településrendezési terv módosítása.
Elıadó: Krucsai József polgármester / Írásbeli elıterjesztés a
jegyzıkönyvhöz csatolva./
Dr. Sódar Mária jegyzı: A korábban beadott pályázatban található hiányosságok miatt vált
szükségessé a módosítás.
A napirendi ponttal kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Krucsai József polgármester: Kérem a képviselı-testület tagjait, aki egyetért az
59/2006.(VII.31.)számú KT. határozatnak az elıterjesztésben szereplı határozati javaslat
szerinti módosításával, azt kézfelnyújtással szavazza meg.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
104/2010.(XII.15.)sz. Határozat:
Medgyesbodzás Önkormányzatának Képviselı-testülete meghozta /2010.(XII.15.)számú
határozatát az 59/2006.(VII.31.) számú KT. határozat módosításáról.
/ A határozat teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi./
Krucsai József polgármester: Kérem a képviselı-testület tagjait, aki egyetért a
9/2006.(VII.31.) önkormányzati rendeletnek az elıterjesztésben szereplı rendelet-tervezet
szerinti módosításával, azt kézfelnyújtással szavazza meg.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
16/2010.(XII.15.)sz. Önkormányzati rendelet:
Medgyesbodzás Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotta 16/2010.(XII.16.)sz.
önkormányzati rendeletét a 9/2006.(VII.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
/ A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi./
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3. Napirendi pont: Bejelentések.

Krucsai József polgármester: A mőködésképtelen önkormányzatok részére kiírt
pályázaton a repedezett lakóházak megtámasztására nyert pénzt ez év december 31-ig fel
kell használni. A rendkívül csapadékos idıjárási körülmények miatt a szállító az akác
támasztófák egy részét nem tudta eddig leszállítani, mert nem tudja a sáros talaj miatt az
erdıbıl - ahol szállításra kész állapotban van ledepózva - kihozni. A határidı miatt a
mérnökkel történt egyeztetés során felmerült, hogy esetleg szögvassal helyettesítenénk.
Kérem a képviselı-testület tagjait mondják el ezzel kapcsolatban véleményüket.
Laurovics István képviselı: Nem támogatom a szögvassal történı helyettesítést, mert a
szögvas sokkal drágább, és egyéb mőszaki problémák is felmerülhetnek a kitámasztás
során. Több szállítót is meg kellett volna kérdezni, több helyen is kellett volna érdeklıdni,
hátha lett volna másik cég, aki határidıre leszállította volna a kívánt mennyiséget.
Krucsai József polgármester: 2010. április 4.-e óta itt van a pénz, sajnos elıtte semmilyen
intézkedés nem történt, most ez alatt a rövid idı alatt kellett megoldani minden ezzel
kapcsolatos feladatot. Ha nem tudják leszállítani a fát és nem veszünk szögvasat sem,
elveszíthetjük a megnyert pénzt.
Román Aranka ügyrendi bizottsági tag: Máshol sincs? Meg kellene nézni több helyen.
Hol néztétek meg eddig?
Dr.Gógucz Erzsébet Mónika képviselı: Amikor döntöttünk a beszállítóról, akkor vállalta a
határidıre történı szállítást.
Laurovics István képviselı: Hány m3 akácfáról van szó? Meg kell oldani valamilyen
módon a problémát, nem javaslom a szögvas vásárlását.
Krucsai József polgármester: Megnéztük több helyen is a gyulai, a mezıhegyesi
ERDÉRT-nél, a NYÍRERDİ-nél is, de nincs nekik, fıleg nincs ekkora mennyiség. Arra
várnak, hogy most majd hidegebbre fordul az idı és a fagyott talajon ki tudják hozni.
Dr. Sódar Mária jegyzı: 33 m3 nincs még leszállítva.
Krucsai József polgármester: Most beszéltem telefonon a céggel, egyenlıre ne döntsünk
a kérdésben, mert azt mondták, hogy pár órán belül szólnak, hogy a fagyott talajon meg
tudják-e oldani a szállítást.
A képviselıtestület tagjai egyetértettek a döntés elhalasztásában.
Krucsai József polgármester: Az önkormányzat udvarán felhalmozódott nagyobb
mennyiségő hulladék fa és javaslom, hogy azt a rászorulók részére ingyenesen adjuk oda
az elıterjesztésben szereplı feltételekkel.
Kérem a képviselı-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy a hulladék fa a rászorulók
részére átadásra kerüljön a határozati javaslatban szereplı feltételekkel, azt
kézfelnyújtással szavazza meg.

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

-4105/2010./XII.15.) sz. határozat:
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának képviselı-testülete úgy határoz, hogy az
önkormányzatnál felhalmozódott hulladék fát a helyi lakosság részére ingyenesen átadja.
Az igényeket a beérkezés sorrendjében lehet kielégíteni, azzal, hogy egy kérelmezınek 2 q
fa adható ki.
A fa ingyenesen az arra rászorulóknak adható ki, rászorulónak kell tekinteni akinek
háztartásában az egy fıre esı jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum másfélszeresét.
Ezen rászorultak között elınyben részesítendı az egyedül élı nyugdíjas, illetve több
gyermekét nevelı család (szülı).
Felelıs: Krucsai József polgármester
Határidı: értelem szerint

Krucsai József polgármester: A 2010. évi költségvetésben be van tervezve munkaruha
juttatás a közalkalmazottak részére: egyéb közalkalmazottak részére 20.000 Ft/fı, a dajkák
részére 15.000 Ft/fı, az óvónık részére 10.000 Ft/fı összegben. Kérem a képviselı-testület
hozzájárulását, hogy ezt a dolgozók részére kifizessük.
Nagy Gézáné alpolgármester: Javaslom, hogy fizessük ki ezt a pénzt. A közalkalmazottak
évek óta nem kaptak ilyen juttatást.
Restály László képviselı: Hogyan mőködik ez a gyakorlatban?
Dr. Sódar Mária jegyzı: Megkapják a pénzt és számlával kell elszámolniuk.
Román Aranka ügyrendi bizottsági tag: Ki határozta meg az összegeket? A dajkák miért
kapnak kevesebbet, mint az egyéb közalkalmazottak?
Dr. Sódar Mária jegyzı: A dajkák és az óvónık esetében az iskola tervezte az összeget,
amit annak idején a költségvetés tárgyalásakor a képviselı-testület elfogadott.
Kérte a képviselı-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy a munkaruha juttatás a
közalkalmazottak részére kifizetésre kerüljön a költségvetésben meghatározott összegben,
azt kézfelnyújtással szavazza meg.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
106/2010.(XII.15.)sz. határozat:
Medgyesbodzás Önkormányzatának Képviselı-testülete a munkaruha juttatásként
meghatározott összeget a közalkalmazottak résztére kifizeti az önkormányzat költségvetési
rendeletében meghatározottak szerint.
Felelıs: Krucsai József polgármester
Határidı: 2010. december 31.

Krucsai József polgármester: Tájékoztatom a képviselı-testület tagjait, hogy egy
biobrikett gyártó cég, - ami pl. szalma és egyéb nem hasznosított anyagokból állítaná elı a
termékét - kihelyezné a prototípusát a településre, a képviselı-testület elvi hozzájárulásával
és tudtával. Ez a képviselı-testület számára semmiféle kötelezettséggel nem járna. Kérem
a képviselı-testület tagjait mondják el véleményüket.
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A képviselı-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek abban, hogy elviekben nem zárkóznak
el a gép prototípusának a településen történı kihelyezéséhez, azzal, hogy a vállalkozó
maga keressen neki telephelyet és üzemeltesse, az önkormányzat nem kíván ezzel
foglalkozni.
Restály László képviselı: Szeretném kérdezni, mert az idıseket is érdekli, hogy áll a
kistérségi szociális társulás ügye?
Dr. Gógucz Erzsébet Mónika képviselı: Lehet-e már tudni, hol lesz majd a központja?
Krucsai József polgármester: A napokban voltam a pénzügyi bizottság ülésén, szinte
biztosra vehetı, hogy létrejön, mert folyamatosan küldik az önkormányzatok a
szándéknyilatkozatot. Januártól természetesen nem indul még be a mőködése, addig
minden marad így, ahogy jelenleg van. Még nem tudni hol lesz a központja, majd a tanács
eldönti.
Dr. Gógucz Erzsébet Mónika képviselı: Az orvosi ügyeletrıl illetve annak lehetséges
változásairól van-e már valamilyen információ?
Krucsai József polgármester: Semmilyen konkrét információval nem rendelkezünk, a
kistérségi ülésen is szóba került az orvosi ügyeleti ellátás kérdése.
Román Aranka ügyrendi bizottsági tag: A postahivatal mőködésérıl van-e valamilyen
információ? Januártól mőködik-e tovább is a posta?
Krucsai József polgármester: A szolgáltató köteles az alapszolgáltatást biztosítani, ha
nem tudja ellátni, adja vissza a postának. A gábortelepi posta ügyében is meg fogjuk
keresni a szolgáltatót, ugyanis a Medgyesegyháza és Bánkút ÁFÉSZ elnöke Dorogi Imre úr
ígéretét bírjuk, hogy ingyenesen biztosítana egy helyiséget Gábortelepen, amennyiben azt
postahivatal céljára használnák.
Egyéb kérdés és hozzászólás hiányában Krucsai József polgármester az ülést bezárta.
kmf.
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