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JEGYZİKÖNYV
Készült:

Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február
15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

Az ülés helye:

Községháza tanácskozó terme

Jelen vannak:

Varga Gábor polgármester
Krucsai József alpolgármester
Kiss György
Lajos Ferenc
Laurovics István
Laduver Attila
- képviselı-testületi tagok

Jelen vannak még:
id. Búzás Jenı TENOÁR 97 Pénzügyi Tanácsadó Kft.
ifj. Búzás JenıTENOÁR 97, tanácsadó
dr. Sódar Mária-jegyzı
Sramkó Katalin hivatali dolgozó, jkv. Vezetı
Gál Klára pénzügyi ügyintézı
Szász Imréné gazdasági ügyintézı

Varga Gábor polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés
határozatképes. Igazoltan hiányzik Nagy Gézáné és Czene Tiborné. A jegyzıkönyv
hitelesítésével javaslom Lajos Ferenc és Laurovics István képviselıket megbízni. Kérem, aki
a meghívóban kiküldött napirendi pontok tárgyalásával, valamint a jegyzıkönyv hitelesítık
személyével egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A jelenlévık a javaslatokkal egyhangúan egyetértenek.
1. napirendi pont
ifj. Búzás Jenı tanácsadó: cége 1997. óta mőködı pénzügyi tanácsadó. 2003. óta a közmő
beruházások pénzügyi igényeinek kielégítésére szakosodott. Nagy tapasztalat e téren, több
mint 400 befejezett projekt. Cél a települési önrész megteremtésének biztosítása, ennek
megvitatása. A pénzügyi önerırıl való gondoskodásról kívánok szólni, mert Önök jelenleg
ebben a fázisban vannak. 2007. november óta mőködnek a 2000 lakos alatti és feletti lakosok
részére pályázati feltételek. A 2000 alattiaknak a ROP programban írnak ki kimondottan erre a
célra pályázatokat. Azonos tulajdonságuk az, hogy nem elég az önerı ígérete, hanem az önerı
pénzügyi igazolása a beadott pályázat kötelezı tartalmi kelléke. Azóta ennek a fontossága
felértékelıdött, a róla való gondoskodás fontossá vált. Párhuzamosan a pénzügyrıl és az
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önerırıl korábban kell gondoskodni.
Errıl a lépésrıl szeretnék beszélni.
Milyenforrásból lehet finanszírozni a beruházást.
- pályázati támogatás (az lenne a jó, ha 100 %-ot lehetne nyerni, szerencsés aki 80-85
%-os támogatással meg tudja építeni a beruházását.
- Települési önrész – lakossági hozzájárulás
Hét éve keresünk olyan települést, ahol az önrészt a település tudja ezt vállalni. Hét év alatt
egyetlen ilyen települést találtunk. Így kénytelenek az önkormányzatok áthárítani a lakosságra
ezt a kötelezettséget. Ez nem kicsi összeg, kérdés, mikor értesítsük a lakosokat.
El kell mondani milyen pénz nagyságokról beszélünk. Független attól milyen szennyvíz
elhelyezést találnak, nagyságrendben kb. megegyeznek. Egy ingatlan megoldása véglegesen
minimum 1 millió forintot vett igénybe átlagosan tavalyi évben. Ennek az önrésze mekkora?
15 %-os , vagy 20 %-os önrésszel számolnak legalább akkor ez átlagosan ingatlanonként 200250 ezer forintos összeg. Ez nagyon nagy pénz, hogy egy összegben megfizetessék a
lakosokkal. Elıbb-utóbb minden település szembenéz ezzel a problémával. Kellene egy olyan
megoldás, amely részletfizetési megoldást biztosít, ami azonban nem hitel, mert amire ezt
visszafizeti a lakos, akkor 350-400 ezer forint is lehet. Nézni kell az önkormányzat és leendı
társulat érdekeit is. Olyan lehetıséget kell találni, amely igazolást nyújt a pályázat esetére, de
ha korábban kerül megvalósításra a beruházás, akkor fedezetet is tudjon biztosítani.
Ennek a megfizetésére megfelelı mód a lakástakarék-pénztári szerzıdés segítségével, kb.
havi 2000 ft. megfizetésével igazolható önrészt lehet biztosítani.
Elınye, kicsi havi befizetés 30 % állami támogatás, melyet minden év végén forintban
jóváírják a számlájára. Így a szükséges összeg csak egy részét kell befizetni. Pl. 250 ezres
önrésznél csak kb. 200 ezret kell megfizetni, a többit a támogatásból írják részére jóvá.
A mi cégünk független közvetítı, a két ezzel foglalkozó pénzintézet partnerei vagyunk.
A szerzıdés a közmőberuházásra engedményezett szerzıdés. A szerzıdés alapja az
engedményezi nyilatkozat. Lejáratkor az önrész közvetlenül az önkormányzat, vagy az
idıközben megalakuló társulat számlájára érkezik. A számlák megnyitásától az
engedményezett összeg önrész és fedezet igazolás alapját képezi. Emiatt ma Magyarországon
100 önkormányzatból 99 így oldja meg az önrész problémáját. Ez a közösségnek és a leendı
társulatnak is jó.
Már mindkét cégtıl kértünk ajánlatot, hogy Önöket megfelelıképpen tudjuk tájékoztatni.
Általában a 8 éves futamidıt szoktak figyelembe venni. Ha a havi 2500 forintot meghaladja a
díj, akkor rohamosan csökken a lakosok hajlandósága csatlakozni a programba. Azok
választhatnak 8 éves futamidıt, akik nem várják meg amíg a körmükre ég a feladat.
A gyakorlatban hogyan valósul ez meg. A képviselı-testületek döntenek, hogy egyáltalán a
rendelkezésére bocsátják-e a lakosoknak ezt a lehetıséget. Ha igen, ez egy lehetıség, amíg a
társaság meg nem alakul. Dönteni kell a hivatalos ajánlatok közül melyiket fogadják el. Majd
a gyakorlati lebonyolításról, hogy azt kivel kívánják megvalósítani. A referencialistánkat
mellékeltem a polgármester úr részére.
Szerzıdéskötés nyílt számlanyitási napokon történhet, nem lehet házalni. Korrekt tájékoztatás
zajlik. Általában közintézményt kérünk, és hétvégén, hogy önök ellenırizni tudjanak
bennünket.
Mi amit vállalunk:
- lakossági fórum elıkészítéséhez meghívó minta
- a lakosság részletes szakszerő tájékoztatása
- számlanyitási napokhoz meghívó elıkészítése
- igény esetén egyéb mellékletek a számlanyitáshoz
- a számlanyitás dok. És irodatechnikai igényeinek biztosítása
- a számlanyitás szakszerő lebonyolítása
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- a számlanyitás eredményérıl részletes írásos összesítı jelentést készítünk
- A megkötött szerzıdések szakszerő feldolgozása pontos továbbítása
- Igény esetén pót-számlanyitási napok szervezés
- A megkötött szerzıdések gondozása
Mi ezt 8 éven keresztül ezt mennyiért vállaljuk? Semmilyen költséget nem számítunk fel. Ezt
azért tudjuk megtenni, mert a választott pénzintézettıl kapunk egyszeri alapjutalékot a
megkötés évében. Több mint 400 települést kezelünk, ezért tehetjük meg.
Megköszönöm, hogy az ajánlatomat meghallgatták. Várom a felmerülı kérdéseket.
Varga Gábor polgármester: köszönöm a tartalmas ,színvonalas beszámolót. Egy-két
gondolatot, ha felmerült tegyük fel. Aki elıre gondolkodik, nem úgy tekintik, hogy minek ez
még nekünk.
Laduver Attila képviselı: Nehéz ilyen ajánlathoz gondolatot főzni, minden jónak tőnik, csak
a mi döntésünkön múlik. Nem is merültem bele a dolgokba ilyen mélységig, ez számomra
minden szempontból kedvezı.
Krucsai József alpolgármester: Nem is ezt kell most körbejárni, hanem, hogy milyen
pályázati lehetıségek lesznek, azoknak meg fogunk-e felelni. Mi már 10 éve pályázunk és
nem feleltünk meg. Elıször itt a lakosságot kell meggyızni errıl, hogy belemenjen. Ha a
lakosság jövedelmi viszonyait megnézzük azok katasztrofálisak. Közüzemi számlákat nem
tudnak fizetni. A bekötések arányában nem tudom meg tudunk-e felelni bármilyen
pályázatnak. Ha nézzük ezt a rengeteg üres házat meg portát.
Varga Gábor polgármester: nem hiszem annyira el vannak maradva, de vannak olyan
gondok, hogy nincs itt fürdıszoba, akkor mit kössünk rá.
id. Buzás Jenı . A lakosságot akkor lehet igazán lekérdezni, ha az anyagi feltételeket is
tudják. Erre hivatott a lakossági fórum, vagy tájékoztató. A lakosság ennek ismeretében fog
tudni döntést hozni. A támogatási feltételek nem fognak javulni. Önök abban döntenek, hogy
a lakos megismerhesse és dönthessen. Mi a következıt tudjuk mondani, hogy hasonló
település szerkezeten, amíg nem ismerik meg a lehetıséget, pánikhelyzet munkálkodik
bennük. Lépje meg a település a lakossági fórumot, szavazzon bizalmat a lakosság
döntésének. Az aki az alapjait lerakja, az fog élni a rákötési lehetıséggel, mert felkészül arra,
és tudja, hogy a szennyvíz szippantás egyre szigorúbb lesz. A fürdıszoba hiánya indít el egy
fejlesztési hajlamot ez szokott a tapasztalat lenni. Ha már megfizeti az önerıt, módot talál
arra, hogy legyen fürdıszobája. Egy kicsit ilyenkor bonyolultnak tőnik ez a dolog, de ha önök
idıben lépnek az önerı szervezésére van idı.
Krucsai József alpolgármester: A két településen kb. 600 ingatlan van, télen nehéz
helyzetben vannak a lakosok, ha 50-60 lakos nem tud fizetni, akkor mi van?
id. Búzás Jenı Rugalmas a forma. 6 hónapon belül, ha tudja pótolni, akkor nem dıl meg a
futamidı. Egy-két hónapi kiesést pótolni szoktak, legrosszabb esetben megnyúlik a futamidı.
Ha vannak kritikus emberek odafigyelünk a helyi problémákra.
Varga Gábor polgármester: Ha valami megtörténhet, akkor az nálunk megtörténik.
Megeshet a fizetésképtelenség.
Laduver Attila képviselı: Az volna a lakosságnak a kedvezıbb, ha minél hamarabb el
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tudnánk kezdeni.
id. Búzás Jenı: Igen attól a naptól az önkormányzat fel van készülve a megvalósításra. Úgy
gondolom a többséget nem szabad kizárni a lehetıségbıl.
Ifj, Búzás Jenı Akinél valóban ki van zárva, hogy fizetni tudnának a nemzeti önerı alaptól
lehet pályázni, de nagyon igazoltan szociálisan rászorult rétegrıl szól.
Varga Gábor polgármester: Mindenki átéli gondolom, hogy mindennek a lényege az önerı.
Az volna a kérdésem, hogy a választások tüzében vagyunk megvárjuk-e a választást, vagy
már elıtte kezdjük el?
Id.Búzás Jenı A választástól a pályázat kiírása nem függ, a kiírás márciusra várható. A
választás hónapját tartjuk kicsit bénának, mert akkor kötöttségek vannak két hétvégén is.
Talán egy kritikus van, annyit kellene most az indítással várni, hogy menjenek ki a télbıl,
hogy a főtés miatt ez ne legyen dupla teher. De ez egy folyamat 7-10 napon belül ki kellene
vinni a lakosság felé a tudatot, hogy amikor a fórumot tartjuk tudjanak mire reagálni. Ez
általában másfél – kettı hét. Ha így indulunk áprilisban kerül sor az elsı fizetésre.
Lajos Ferenc képviselı: Nagyon kedvezı az ajánlat. A vízvételezéssel nagy károk értek
minket, bízunk benne, hogy kapunk mi is valami támogatást, akkor az is számítana.
Varga Gábor polgármester: Elıbb-utóbb rá fognak menni a vízbázis védelmére. Arra
törekszünk, hogy ha megfelelı pályázati beadás van, akkor ezzel meg kell indulni. Tegyük
fontolóra most én azt javaslom. A testület háta mögött én semmilyen megerısítést nem
szeretnék adni.
Krucsai József alpolgármester: szerintem a tájékoztató menjen ki. Ha kapnak egy korrekt
tájékoztatást másképpen fog történni.
Varga Gábor polgármester: Legalább egy két hetet még nyújtsanak.
id. Búzás Jenı Úgy gondolom a két ajánlat között kell dönteni. Mert a lakossági tájékoztatóra
azt kell hozzuk.
Krucsai József alpolgármester: Én az OPT-t javaslom.
Laduver Attila képviselı: Az OTP kedvezıbb
Varga Gábor polgármester: Kérem a képviselı-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy az
elıterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadjuk, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület tagjai 6 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
7/2010.(II.15.)sz. határozat
Medgyesbodzás község Önkormányzatának Képviselı-testülete
a község csatorna-közmő beruházásának szükséges érdekeltségi
hozzájárulás megteremtéséhez a TE-NO-ÁR’ 97 Pénzügyi
Tanácsadó Kft által beérkezett ajánlatok alapján a következı
határozatot hozza:
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•
•
•
•
•

A lakosság rendelkezésére bocsátja Lakástakarékpénztári
konstrukció segítségével a részletfizetési lehetıséget a lakossági
hozzájárulás megteremtése érdekében.
A szerzıdések elıkészítésének, megkötésének és kezelésének
gyakorlati lebonyolításával a TE-NO-ÁR’ 97 Pénzügyi
Tanácsadó Kft. (székhelye Gyır, Illyés Gy. U. 6.) bízza meg.
A beérkezett pénzintézeti ajánlatok közül az OTP lakástakarékpénztár ajánlatát fogadja el.
A lakóegységenkénti hozzájárulás összegét 250.000 forintban
határozza meg, és az elıtakarékosságot 96 hónap futamidıvel
teszi lehetıvé.
A feladatok koordinálásával, a gyakorlati lebonyolító céggel
kapcsolattartással Varga Gábor polgármestert bízza meg

Határidı: folyamatos
Felelıs: Varga Gábor polgármester

17.20. : id. és ifj. Búzás Jenı távozik az ülésrıl

2. napirendi pont
Varga Gábor polgármester: A költségvetés tervezetet mindenki megkapta írásban, kérem az
ezzel kapcsolatos kérdéseket véleményeket.
Laduver Attila képviselı: Látszik, hogy hatalmas munka áll mögötte. Van 1-2 dolog ami
tisztázatlan számomra. Pl. Útberuháznál 4.100 tervezési díjnál az önerıt nem látom
betervezve.
Gál Klára pénzügyi ügyintézı: Költségvetési kiadások és bevételek kimutatások vannak.
Mindkét kimutatásban azok a szakfeladatok vannak. A bevételi oldalon a pályázati erı van, a
kettı különbözete a saját forrás, a mőködési forrásból tudunk átcsoportosítani, hogy erre nem
kell hitelt felvenni.
Laduver Attila képviselı: Ez a pályázat utófinanszírozású vagy sem?
Varga Gábor polgármester: erre napokon belül kapunk választ.
Laduver Attila képviselı: Védınıi szolgálati lakás az 513 ezer mibıl adódik.
Gál Klára pénzügyi ügyintézı: Ott van még továbbszámlázott díj is van. 180 ezer van ami
még ıt terheli, amit részletekben fizet.
Laduver Attila képviselı: Költségvetési kiadásoknál az utolsó három négy köztisztviselık
egyéb költségtérítése mi ez az egyéb?
Gál Klára pénzügyi ügyintézı: Igen ez kötelezı.
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Laduver Attila képviselı: Közalkalmazottak kereset kiegészítése ez micsoda?
Gál Klára pénzügyi ügyintézı: Az államtól a közalkalmazottak, és köztisztviselık évi
kétszeri alkalommal 49.000 forint bruttó bért kapnak és az állam ezt lefinanszírozza.
Laduver Attila képviselı: 8. oldal Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás
Gál Klára pénzügyi ügyintézı: Gyepmester tartozik ide, a levélbélyeg, üzemorvos,
közbeszerzés, Aditusnak még elmaradt számláink vannak.
Laduver Attila képviselı: 21. oldalon közösségi színterek dologi kiadása. Ez mi?
Gál Klára pénzügyi ügyintézı: A közmővelıdési intézmények több intézményünk is
beletartozik a nyugdíjas klubok, internetes szoba, régi pártház.
Laduver Attila képviselı: Könyvtári szolgáltatások a 20. oldalon. Ezt nekünk ennyivel
pótolnunk kell, mint amit látok.
Gál Klára pénzügyi ügyintézı: Hát igen.
Laduver Attila képviselı: Annyit főznék hozzá a könyvtári szolgáltatás kötelezı feladat-e
dr. Sódar Mária jegyzı: igen
Laduver Attila képviselı: lehet nem voltam elég alapos mert tényleg sok elég elfoglaltságom
miatt, meg megfáztam és nem akartam rendesen belemélyedni. Azt látjuk-e most a
tervezetnél, hogy a tavalyihoz képest mennyivel kevesebbel tudunk dolgozni.
Gál Klára pénzügyi ügyintézı: 54 millió forráshiányt dolgoztunk le. Hitel nélkül,
Krucsai József alpolgármester: A villamos energia díjnál a közvilágítás 500 ezer forintot a
négy település kft-bıl adódik? Arról volt szó, hogy azt lehet elengedik.
Gál Klára pénzügyi ügyintézı: errıl döntés nincs, egyelıre beállítottuk, ha elengedik akkor
az csak jó.
Krucsai József alpolgármester: Gyermekvédelem és családsegítés nagyon drága dolog ez
nekünk. A tanyagondnoki busznak az önereje, már majdnem négy milliónál tartunk. Van ez a
6.900.000 forint ami szabadon felhasználható volna. A javaslatom az volna, hogy szerintem az
adósságba törlesszük bele, hogy ne kelljen a kamatot fizetni. Ne költekezzünk túlságosan
amíg az adósság nyom bennünket.
Varga Gábor polgármester: Fizessük, de annyit várjunk, hogy ez a busz legyen meg.
Krucsai József alpolgármester: A busznál tartunk a közbeszerzési eljárás, az útnál nincs
közbeszerzési eljárás.
Gál Klára pénzügyi ügyintézı: Az a beruházás árában benne vannak.
Krucsai József alpolgármester: persze hát ezt el lehet számolni, de idıben kell lépni.
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Dr. Sódar Mária jegyzı: Az adminisztrációs díjak 5 %-ban elszámolhatók. A Kövite
megküldte a tervek felülvizsgálatát , ez pl 1,5 millió forint..
Gál Klára pénzügyi ügyintézı: Szeretném kiegészíteni a költségvetést. Az elıterjesztésben
szerepel ez a szabadon felhasználható összeg. Ami rossz kifejezés, mert nem szabadon
felhasználható, csak kiadás oldalt kellene keresni hozzá. Érkezett Medgyesegyházáról egy
levél a héten. A közoktatási társulással kapcsolatban láthattuk, hogy az óvoda költségvetése be
van építve a mi költségünkbe. A mőködéshez való hozzájárulást szerintem át kellene
gondolni. Amit mellé kell tenni annak jelentıs része mőködési költségekhez való
hozzájárulás. Már csak az óvodánk maradt, nincsenek felmentések, végkielégítések,
lényegesen csökkentek a feladatok. A 776 ezer forint is sok Medgyes meg beállított 800 ezer
forintot.
A legújabb levél szerint Medgyesbodzásnak szerintük csak 7 millió túlfizetése vannak. Nem
tudom biztosan ezt sem. Eredeti bizonylatokat kapunk, de elızetes elszámolások vannak,
alátámasztások nincsenek. Hiányoznak az eredeti bizonylatok. Elfogadtam ezt a 7 millió
forintot amit mondtak, de nem tudom azt mondani, hogy ez egy biztos szám, mert ez nincs
megalapozva.
Küldtek egy elızetes elszámolást, de eredeti bizonylatok emellé nincsenek. Így nem tudom
azt mondani, hogy 100 %-ig el tudunk fogadni. Amíg nem látok eredeti bizonylatot, addig
biztosat nem tudunk mondani.
Varga Gábor polgármester: Mennyi a különbség, ha önálló lenne az óvodánk.
Gál Klára pénzügyi ügyintézı: 2.065.000 forint a kistérségi normatíva.
Laduver Attila képviselı: Én azt mondom mondjuk fel a társulást, és keressünk forrásokat.
Krucsai József alpolgármester: Már tavaly is jeleztem, hogy Medgyesegyháza város lett,
majd a költségek egy részét ránk verje.
Dr. Sódar Mária jegyzı: Ezzel kapcsolatban ez csak az alap. Nekünk egy önálló intézményt
kellene létrehozni. Kellene kinevezni egy vezetıt, emiatt fel kellene venni még egy óvónıt, a
vezetıi pótlék a kinevezett intézményvezetınek. Ha mindenáron a testület ki akar lépni, akkor
6 millió forint plusz költséggel kell számoljon .
Krucsai József alpolgármester: Arról volt szó, hogy a pénzügyesek napi szinten tartják a
kapcsolatot, a jegyzık tartják a kapcsolatot. Nem értem, hogy Medgyes ezt miért rúgta fel.
Tessék erélyesen fellépni.
Dr. Sódar Mária jegyzı: egyszer lett összehívva ez a pénzügyi tájékoztató.
Gál Klára pénzügyi ügyintézı: Arra kérném a testületet a költségvetésbe be kell állítani a
hozzájárulást, és dönteni kell ennek a mértékérıl.
Varga Gábor polgármester: Hát mit gondol, azért, hogy tévesen számol azért fél bért
kapnak.
Gál Klára pénzügyi ügyintézı: Itt nincs semmi minden bizonylat ott van náluk.
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Krucsai József alpolgármester: Ez a fél bér megint olyan lesz, mint a szélessávú internetnél,
hogy a végén már dolgozót akarjuk felvenni.
Laduver Attila képviselı: Lépjünk ki, és majd lehet több támogatást kapnánk.
Dr. Sódar Mária jegyzı: Nagyon elhamarkodottnak tartom ezt az óvoda kilépést.
Varga Gábor polgármester: Hallani sem akarok errıl, hogy mőködési költséget fizetünk.
Dr. Sódar Mária jegyzı: Legyen mőködési kiadás, de úgy számolják ki, hogy költségvetés
arányosan.
Errıl van testületi határozat, de ezt sem jól számolták ki.
Varga Gábor polgármester: Na tisztelt jegyzını akkor ı mit csinált nekünk a
gyermekjólétnél. Ha ı ennyire figyelmes egy emberért, akkor én is ennyire figyelmes leszek.
Dr. Sódar Mária jegyzı: Nekem mindegy de ez nem vezet sehova, két hónapos felesleges
vitának nézünk elébe.
Varga Gábor polgármester: fogalmazzuk át, akkor, hogy az iskolai dologgal semmilyen
költség ránk nem hárul.
Gál Klára pénzügyi ügyintézı: Nem azt mondom, hogy ne fizessünk, de egy olyan
megoldást kellene keresni, hogy az Medgyesbodzásnak is jó legyen.
Varga Gábor polgármester: Persze idegesíti ıket, hogy mi pluszba mentünk át, ık
elszámolták valahol magukat, ez nagyon nagy szégyen nekik.
Csak az óvodai költségvetésre való mőködési támogatást vállaljuk.
Gál Klára pénzügyi ügyintézı: Akkor mi ne tegyünk javaslatot, hanem írjunk egy levelet?
Varga Gábor polgármester: Vagy mi is jelöljünk ki számot?
Gál Klára pénzügyi ügyintézı: Szerintem az volna jó, ha mi mondanánk meg, hogy mennyit
vállalunk, ahogy nekik jó legyen.
A mőködési költség megosztása úgy van, hogy mi 76 %-ot fizetünk, Pusztaottlaka pedig 34
%-ot. Mi így a ¾ részt fizetjük, holott nekünk egy óvodánk van, mint Pusztaottlakán.
Varga Gábor polgármester: Csak az óvodai költséghez járulunk hozzá.
Gál Klára pénzügyi ügyintézı: Vagyis akkor ennek a költségnek az 1/3-át fizetjük?
Varga Gábor polgármester: Igen.
Gál Klára pénzügyi ügyintézı: Mindamellett azt mondom a társulás jól mőködik.

Varga Gábor polgármester: Kérem a képviselı-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy
Medgyesegyháza felé a fent említett aránybanvagyis 1/3-1/3, 1/3 arányban történjen a
hozzájárulás, kézfelnyújtással szavazzon.
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8/ 2010.( II.15.) határozat
Medgyesbodzás Községi önkormányzat képviselıtestülete kezdeményezi, hogy a Közoktatási Társulás
mőködéséhez a közös igazgatás költsége a társult
önkormányzatok között a jövıben 1/3-1/3-1/3-ad
arányban legyen felosztva.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Varga Gábor polgármester
Gál Klára pénzügyi ügyintézı: A 4.766 ezer forintot kiadás oldalon akkor mire állítsuk be?
Erre kérem a javaslatokat. Még annyit szeretnék elmondani, beszéltem az óvónıvel, annyi
kérése volt, szeretné, ha lehetıség lenne 30 db óvodai ágyat beszerezni, melyeknek 10/12 ezer
forint darabja.
Varga Gábor polgármester: Meg sem fordult a fejükben, hogy pályázzanak? Az önrészt
biztosítjuk, de keressenek pályázatot.
Krucsai József alpolgármester: Ne üveges szekrényre pályázzanak, mert az egészségtelen
egy óvodába.
Gál Klára pénzügyi ügyintézı: Még mindig az a kérdésem, hova tegyük azt amire nincs
költség
Krucsai József alpolgármester: A hitelt kéne csökkenteni.
Varga Gábor polgármester: Pályázati önerıbe tegyük.
Laduver Attila képviselı: Pályázati önerı és kész.
Krucsai József alpolgármester: De végül is ugyanúgy, ha csökkentenénk a hitelkeretbe és
ott kevesebb kamatot kéne fizetni. Aztán azt ki lehet venni onnan.
Gál Klára pénzügyi ügyintézı: Ezt mőködési célra lenne célszerő betervezni.
Krucsai József alpolgármester: Jegyzını Te mit javasolsz?
Dr. Sódar Mária jegyzı: egyetértek Klárikával mőködési célra kellene tervezni.
Laurovics István: Ha nem nyernek pályázatot, akkor az ágyakat muszáj kicserélni. Mert az
közel félmillió forint. Javasolnám akkor, hogy a pályázat vagy nyer vagy nem, tervezzük be
ezt is.
Krucsai József alpolgármester: 500 ezret erre tegyünk el. Mert egyáltalán lesz-e erre ilyen
pályázat.
Gál Klára alpolgármester: Esetleg betervezhetnénk eszköz és anyagbeszerzés, ott van a
költségvetésben, és át lehet csoportosítani amire kell év közben. A közmunkásoknál is kellene
gondolkodni valamiben.
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Varga Gábor polgármester: Ha át lehet csoportosítani akkor semmi gond.
Akkor ha nincs ezzel kapcsolatos más hozzászólás a következı fordulóra a javasolt
változtatásokkal kérjük elkészíteni a költségvetés tervezetét.
Köszönjük!

3. napirendi pont
Dr. Sódar Mária jegyzı: 2 rendeletrıl lenne szó, amit ebben a napirendi pontban kellene
megtárgyalni.
Köztisztviselık juttatásáról szóló rendelet, valamint az önkormányzat térítési díj rendelete.
A házi segítségnyújtást, és a szociális étkeztetést nem mi biztosítjuk ezért ezek térítési díjait
ki kell venni a rendeletbıl. . Valamint a gyermekétkeztetés 2010. évi költségét megkaptuk,
ennek alapján kerülne módosulásra a rendeletünk.
Varga Gábor polgármester: Kérem a képviselı-testület tagjait, aki az elıterjesztésben közölt
rendelet tervek elfogadásával egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta

2/2010.(II.16.) Rendelet
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselı-testülete
megalkotta 2/2010.(II.16.) rendeletét a térítési díjak
megállapításáról szóló 2/1998.(II.19.) ÖK rendelet
módosításától.

A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta

3/2010.(II.16.) rendelet
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
megalkotta 3/2010.(II.16.) rendeletét a köztisztviselık szociális,
jóléti kulturális egészségügyi juttatásairól, valamint szociális és
kegyeleti támogatásáról szóló 9/2001.(X.29.) rendelet
módosításáról
4. napirendi pont.
Dr. Sódar Mária jegyzı: Már nem ismeretlen a képviselık elıtt a közfoglalkoztatási terv.
Tavaly elıször készítettük el, akkor április volt a határidı, ez most február 15.
A Munkaügyi Központ véleményezte, elfogadta, így már csak a képviselı-testület
jóváhagyása szükséges, azt a költségvetési koncepcióban szereplı számok alapján készítettük
el. A kezdési idıpont április 15, mivel a legtöbb ellátottnak ekkor jár le az álláskeresési
támogatási így nem kell több szakaszban behívni ıket.
Varga Gábor polgármester: Kérem a képviselı-testület tagjait, aki az elıterjesztésben lévı
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határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta.

9/2010.(II.15.) Határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
elfogadta a 2010. évi közfoglalkoztatási tervet, az
elıterjesztésben szereplı tartalommal.
Határidı: 2010. február 15.
Felelıs: Varga Gábor polgármester
5. napirendi pont
Dr. Sódar Mária jegyzı: Az oktatási intézményben bekövetkezett változás miatt vált
szükségessé az alapító okiratunk módosítása, mivel az oktatási intézmény felvállalja a
kisebbségi oktatást is, így ezzel kerülne kiegészítésre az alapító okirat.
Varga Gábor polgármester: Kérem a képviselı-testület tagjait, aki az elıterjesztésben lévı
határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta.

10/2010.(II.15.) Határozat
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a
Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ Alapító okiratát
az alábbiak szerint kiegészíti:
1. pontja kiegészül:
852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő
általános iskolai nevelése , oktatása 1-4. évfolyamon
852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő
általános iskolai nevelése , oktatása 5-8. évfolyamon
855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthonos
nevelése
855916 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai
tanulószobai nevelése
Határidı : azonnal
Felelıs: dr. Sódar Mária jegyzı

6. napirendi pont
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Dr. Sódar Mária jegyzı: A medgyesegyházi Önkormányzat keresett meg azzal, hogy a
szélessávú internet szerzıdést módosítsuk. A társult két önkormányzat már megtette, így
az elıterjesztés szerinti módosításra kérik a képviselı-testületünket.

Varga Gábor polgármester: Kérem a képviselı-testület tagjait, aki az elıterjesztésben lévı
határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta.

11/2010.(II.15.) határozat
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete,
mint a Medgyesegyháza-Újkígyós-Medgyesbodzás Szélessávú
Informatikai Infrastruktúra Beruházási Társulás tagja a Primcom
Kft-val ( 5600 Békéscsaba Baross u. 24.) kötött bérleti szerzıdés
8.) pontja alapján a szélessávú informatikai hálózat bérleti díját
2010. január 1-tıl a KSH által hivatalosan közzétett inflációs
rátával megemeli.
Határidı. értelem szerint
Felelıs: Varga Gábor polgármester

7. napirendi pont
Bejelentések
Laurovics István képviselı: Csatornadíj foglalkoztat engem. Úgy tudom, hogy az
Önkormányzat kiléphet a Dél-békési vízgazdálkodásból. Ezek lehetnének az önkormányzaté,
ha ott azt az emberek rendbe is tarthatnák.
Dr. Sódar Mária jegyzı: Ennek utánajárunk, mert közmunkásunk van .
Varga Gábor polgármester: tulajdonképpen egyetlen csatorna van, ami Orosháza védelmére
van, azt kell kezelni.
Krucsai József alpolgármester: Na most ha ebbıl ki lehet lépni, a vízgazdálkodás hét vagy 8
éve hívott be embert, azóta semmi.
Varga Gábor polgármester. Utána kell nézni, már más település is gondolkozott ezen.
Dr. Sódar Mária jegyzı: ÁSZ jelentése van még. Legfıképpen a szabályozottságot és annak
megvalósulását vizsgálták. Illetve az állományba nem tartozók részére történı kifizetéseket ,
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valamint 2008-2009. I. félévi könyvelésünket vizsgálták.
Habár Laduver képviselı úr szerint ez egy rossz minısítés, el kell mondanom négy település
közül mi lettünk a legjobbak.
Laduver Attila képviselı: Hát ez nem egy dicséret. Azt mondod, nincs hiba, hát ez semmi
nem jó.
Dr. Sódar Mária jegyzı: nem azt mondom, hogy nincs hiba és ezért vállalom is a
felelısséget, de itt egy intézkedési terv ezek kijavítására.
Laduver Attila képviselı: Én ezt nem kezelem ilyen egyszerően.
Dr. Sódar Mária jegyzı: Nem sem kezelem egyszerően.
Laduver Attila képviselı: Felelısségre kell vonni, akkor meg kell tenni. Mondok egy példát,
vitatkoztunk egy kicsit, az üzemanyagról, szerintem a mai napig nem számoljátok el norma
szerint.
Dr. Sódar Mária jegyzı: De igen elszámoljuk.
Laduver Attila képviselı: Hideg indítás, meleg indítás minden? Na ezt nem hiszem.
Dr. Sódar Mária jegyzı: Azt nem számoljuk, de egyébként a norma szerint történik az
elszámolás
Dr. Laduver Attila képviselı: azt úgy kell, én évekig csináltam. Nincsenek meg a felelısök,
Meg kell bízni felelısöket, és fegyelmit kell adni neki ha nem megfelelı.
Dr. Sódar Mária jegyzı: Itt van egy öt oldalas intézkedési terv, amit meg kell valósítani.
Varga Gábor polgármester: Kérem a képviselı-testület tagjait, aki az elıterjesztésben lévı
határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta.

12/2010.(II.15.) határozat
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Állami Számvevıszék Békés
Megyei Ellenırzési Igazgatósága által a Medgyesbodzás Községi Önkormányzatnál készült
V-3001-5/3/2009.vizsgálati jelentésben rögzített hiányosságok felszámolására vonatkozó
intézkedési tervet az alábbiak szerint hagyja jóvá:
I.
Kezdeményezze, hogy a számvevıi jelentésben foglaltakat a Képviselı-testület tárgyalja meg és a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében készíttessen intézkedési
tervet a határidık és felelısök megjelölésével. Az intézkedési tervet, az elfogadását
követı 30 napon belül küldje meg az ÁSZ Békés Megyei Ellenırzési Irodája részére.
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Intézkedés: a jelentés megtárgyalása, intézkedési terv elfogadása, annak az ÁSZ
részére való megküldése
Felelıs: elıkészítésért: jegyzı
beterjesztésért: polgármester
Határidı: 2010. február 15.
II.

Kezdeményezze, hogy a Polgármesteri hivatal SZMSZ-e az Ámr 17.§ (4) bekezdésében
foglaltaknak megfelelıen szabályozza a gazdasági szervezet felépítését és feladatait.
Intézkedés: SZMSZ módosításáról szóló rendelet-tervezet képviselı-testület elé terjesztése
Felelıs: jegyzı
Határidı: 2010. július 31.
III.
Az érvényesítésre kijelölt személyt az Ámr 135(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelı
írásbeli megbízása.
Intézkedés: Írásbeli megbízás elkészítése az érvényesítésre kijelölt személynek
Felelıs: jegyzı
Határidı: 2010. július 31.
IV.
Gondoskodjon arról, hogy a leltározási és leltárkészítési szabályzat a Vhr. 37.§ 5)
bekezdésében foglaltaknak megfelelıen tartalmazza a leltár és a könyvviteli adatok
egyeztetése módjának meghatározását.
Intézkedés: a leltár és a könyvviteli adatok egyeztetése módjának meghatározását tartalmazó
leltározási és leltárkészítési szabályzat készítése
Felelıs: jegyzı
Határidı: 2010. július 31.
V.
Intézkedjen, hogy az Ámr. 157/C § (1) (2) bekezdésében foglalt elıírás alapján készüljön az
önköltségszámítás rendjére vonatkozó belsı szabályzat.
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Intézkedés: önköltségszámítás rendjére vonatkozó belsı szabályzat készítése
Felelıs: jegyzı
Határidı: 2010. július 31.
VI.
Gondoskodjon az operatív gazdálkodás során a mőködési hibák megelızése , feltárása és
kijavítása továbbá a gazdálkodás pénzügyi számviteli és a folyamatba épített ellenırzési
feladatok szabályszerő végrehajtása érdekében:
1. az Ámr. 135. § (1) bekezdésben elıírtak betartásáról , hogy a kiadások teljesítésének
elrendelése elıtt a jegyzı által belsı szabályzatban kijelölt személyek , okmányok
alapján ellenırizzék, szakmailag igazolják azok jogosultságát, összegszerőségét,
szerzıdés, megrendelés, megállapodás teljesítését.
2. Az utalványok ellenjegyzését az Ámr 137. (2) bekezdésében meghatározott
jogosultsággal rendelkezık végezzék.
3. A folyamatba épített ellenırzési feladatok végrehajtása során, hogy az utalvány
ellenjegyzésére jogosultak az Ámr. § (3) bek. elıírásainak megfelelıen gyızıdjenek
meg a szakmai teljesítésigazolás és az érvényesítés szabályszerő elvégzésérıl.,
továbbá arról, hogy az utalványozás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó , az Ámr
134. § (9) a)-c) pontjaiban foglalt elıírásokat.
4. A kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartást az Ámr. 134.§ (3) és
(13) bek-ben foglalt tartalomnak megfelelıen vezessék.
Intézkedés: Vonatkozó szabályzatok aktualizálása, kiegészítése. Az abban foglaltak
teljesülésének figyelemmel kísérése
Felelıs: jegyzı
Határidı: 2010. május 30
Intézkedés: kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartásnak az Ámr. 134.§
(3) és (13) bekezdés ben foglalt tartalomnak megfelelı vezetése
Felelıs: jegyzı , gazdasági ügyintézı
Határidı: 2010. május 30
VII.
Gondoskodjon arról, hogy az eszközök és források értékelésének szabályzata tartalmazza az
értékelések ellenırzéséért felelıs munkakört , valamint az ellenırzési feladat szerepeljen az
érintett dolgozó munkaköri leírásában.
Intézkedés: az eszközök és források értékelésének szabályzatának kiegészítése
Felelıs: jegyzı
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Határidı: 2010. május 30.
VIII.
Gondoskodjon arról, hogy az eszközök hasznosítási, selejtezési szabályzata az üzemeltetésre
átadott eszközökre vonatkozóan is tartalmazza a döntéshozatalra jogosultak körét.
Intézkedés: eszközök hasznosítási, selejtezési szabályzatának kiegészítése
Felelıs: jegyzı
Határidı: 2010. május 30.

IX.
Kezdeményezze, hogy írják elı a jegyzı bevonásának kötelezettségét a stratégiát megalapozó
kockázatelemzés folyamatába, és ez a gyakorlatban is történjen meg.
Intézkedés: belsı ellenırzésrıl szóló megállapodás módosítása
Felelıs: polgármester
Határidı: 2010. július 31.
X.
Gondoskodjon arról, hogy az ellenırzési megállapítások hasznosítása során az ellenırzést
követı intézkedések elrendelésének ellenırzési kézikönyvben elıírt szabályait betartsák.
Intézkedés: ellenırzési kézikönyvben elıírt szabályok betartásának figyelemmel kísérése az
ellenırzési megállapítások hasznosítása során
Felelıs: jegyzı
Határidı: belsı ellenıri jelentés megérkezésétıl folyamatosan.
XI.
Intézkedjen, hogy az ellenırzési kézikönyvben elıírtaknak megfelelıen végezzék el a belsı
ellenırzési tevékenység minıségét biztosító eljárásokat.
Intézkedés: ellenırzési kézikönyvben elıírt szabályok betartásának figyelemmel kísérése az
ellenırzési tevékenység minıségét biztosító eljárások során
Felelıs: jegyzı
Határidı: 2010. május 30.
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XII.

A belsı ellenırzés megfelelı szabályozása és mőködése érdekében:
1. Kezdeményezze, hogy a Polgármesteri Hivatal Szmsz-ében a belsı ellenırzés
jogállást és a belsı ellenırzés által ellátandó feladatokat a Ber. 4.§ (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelıen határozzák meg
2. gondoskodjon arról, hogy belsı ellenırzés a Ber. 18. §-ában foglaltak szerint
kockázatelemzésen alapuló stratégiai tervvel rendelkezzen -és ezzel összhangban – a
Ber, 21. § (2) bekezdésének megfelelıen az éves ellenırzési terv a hatályos
kockázatkezelési eljárásrend alapján meghatározott magas kockázatúnak értékelt
területek figyelembe vételével felállított sorrenden alapul véve készüljön el.
3. Kezdeményezze, hogy a belsı ellenırzési terveben a Ber. 21. § (4) bekezdésben
foglaltaknak megfelelıen biztosítsanak kapacitást a soron kívüli ellenırzési
feladatokra.
4. Intézkedjen, hogy a belsı ellenırzési programot a Ber. 23. (3) bekezdésben
foglaltaknak megfelelıen a belsı ellenırzési vezetı hagyja jóvá.
5. Intézkedjen, hogy a belsı ellenırzési vezetı a Ber. 32. § ( 2) bekezdésben elıírt
tartalommal vezessen nyilvántartást az elvégzett ellenırzésekrıl, továbbá alakítson ki
olyan nyilvántartási rendszert, amellyel a belsı ellenırzési jelentésben tett
megállapítások és javaslatok alapján készült intézkedési tervben foglalt feladatok
végrehajtását a Ber. 8. § f) 12. § n) pontjában elıírtaknak megfelelıen nyomon
követheti.
6. Intézkedjen, hogy az ellenırzésekrıl készített jelentések a Ber. 27.§ (3) bekezdésben
foglaltaknak megfelelıen tartalmazzák a mőködéssel , gazdálkodással, tevékenységgel
kapcsolatos elınyös és hátrányos összefüggéseket.
1. Intézkedés: SZMSZ módosításáról szóló rendelet-tervezet képviselı-testület elé
terjesztése
Felelıs: jegyzı
Határidı: 2010. július 31.
2. Intézkedés: 2010. évi ellenırzési terv elıkészítése kapcsán már megvalósult
Felelıs: jegyzı
3. Intézkedés: 2011. évi belsı ellenırzési terv elıkészítése során kapacitás biztosítása a soron
kívüli ellenırzési feladatokra.
Felelıs: jegyzı
Határidı: 2010. november 15.
4. Intézkedés: belsı ellenırzési programot a Ber. 23. (3) bekezdésben foglaltaknak
megfelelıen a belsı ellenırzési vezetı hagyja jóvá.
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Felelıs: jegyzı
Határidı: 2010. május 30.
5. Intézkedés: Nyilvántartások kialakítása a Ber. 32. § ( 2) bekezdés szerint
Felelıs: jegyzı
Határidı: 2010. május 30.

6. Intézkedés: írásbeli észrevétel a belsı ellenırök felé, arra vonatkozóan, hogy az
ellenırzésekrıl készített jelentések a Ber. 27.§ (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelıen
tartalmazzák a mőködéssel , gazdálkodással, tevékenységgel kapcsolatos elınyös és hátrányos
összefüggéseket.
Felelıs: jegyzı
Határidı: 2010. március 31.

Dr. Sódar Mária jegyzı: 2 pályázat van. Falunap február 26. a beadási határideje. 1
település egy rendezvényre pályázhat. Elnyerhetı összeg vagy 500 ezer plusz áfa, vagy 300
ezer plusz áfa rendezvényszervezésre.

Varga Gábor polgármester: Javaslom, a testületnek, hogy pályázzunk
Medgyesbodzásra az Önkormányzat, míg Gábortelepre vegyük fel a kapcsolatot a
Nagycsaládosok egyesületével és ık adjanak be pályázatot, de szorosan mőködjünk
együtt a megvalósításban.
Kérem aki, egyetért azzal, hogy a falunap szervezésére pályázatot adjunk be,
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta.
13/2010. (II.15.) határozat.
Az FVM VKSZI által kiírt vidéki rendezvények , falunapok
2010. elnevezéső kiírásra Medgyesbodzás Község
Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot kíván
benyújtani .
Határidı: 2010. február 26.
Felelıs:Varga Gábor polgármester
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Dr. Sódar Mária jegyzı: Épületkárokra adtunk be vismajor pályázatot, illetve erre
érdeklıdtünk. A tájékoztatás szerint mint mőködésképtelen pályázat kell benyújtani.
Ennek alapján szükséges meghozni a határozatot.

Varga Gábor polgármester: Kérem a képviselı-testület tagjait, aki az elıterjesztésben lévı
határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.

A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta.

14/2010(II.15.) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának képviselı-testülete
pályázatot nyújt be a Mőködésképtelen Önkormányzatok 2010.
évi támogatására .
Határidı: értelem szerint
Felelıs:Varga Gábor polgármester

Több tárgy és hozzászólás nem lévén Varga Gábor polgármester az ülést 7.20 órakor
bezárta.
Kmf.

Varga Gábor
Polgármester

Dr. Sódar Mária
jegyzı

Lajos Ferenc
Jkv. Hitelesítı

Laurovics István
jkv. hitelesítı
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