Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38.
Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331
9/2010

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május
31-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye:

Községháza tanácskozó terme

Jelen vannak:

Varga Gábor polgármester
Kiss György
Laduver Attila
Lajos Ferenc
Laurovics István
Nagy Gézáné
- képviselő-testületi tagok

Jelen vannak még:
dr. Sódar Mária-jegyző
Gál Klára pü. ügyintéző
Sramkó Katalin hivatali dolgozó, jkv. vezető
Varga Gábor polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, az ülésről hiányzik,
Czene Tiborné, aki késését, esetleges távolmaradását jelezte, az ülés határozatképes. A
jegyzőkönyv hitelesítésével javaslom Lajos Ferenc és Kiss György képviselőket megbízni.
Kérem, aki a meghívóban kiküldött napirendi pontok tárgyalásával, valamint a jegyzőkönyv
hitelesítők személyével egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A jelenlévők a javaslatokkal egyhangúan egyetértenek.

1. sz. napirendi pont.
Varga Gábor polgármester: Írásban kiment az anyag, akinek van ezzel kapcsolatban
hozzászólása tegye meg.
Lajos Ferenc képviselő: Azt a 3 milliót letudjuk valahogy, visszaküldik, vagy mi lesz ezzel?
Gál Klára pénzügyi ügyintéző: 7,912 millió forint túlfizetés keletkezett, 4 milliót
visszautaltak, a többit ott tartották a 2010. évi működésre.
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Varga Gábor polgármester: Én ezzel nagyon nem értettem egyet, mert amióta megkapták az
elküldött tanárokra a támogatást ,én kamatot kérnék tőlük.
Lajos Ferenc képviselő: Ez hogy van?
Dr. Sódar Mária jegyző: A társulási megállapodásban nem ez van, minden hónapban kell
előleget fizetni,. Arról nincs szó hogy ezt ők előre lefoghatnák. Az elszámolásnál javaslom
majd, ha megvitattuk, hogy az elszámolás számszakilag jó azt javaslom elfogadni, de azzal a
kiegészítéssel, hogy a pénzt utalják vissza.
Krucsai József alpolgármester: Ez a pénz meddig fedezi a kiadást?
Varga Gábor polgármester: Decemberig. Fizetünk mi, de havonta, miért gazdálkodik ő a mi
pénzünkkel?
Nagy Gézáné képviselő: Ha ezt jól értem 3 milliót már rendeztük és ezen felül van még 3,6
milliónk amit előre rendeztünk, jól értem?
Gál Klára pénzügyi ügyintéző: Van .3,611 ezer forint túlfizetésünk van.
Krucsai József alpolgármester: Akkor az most már megvan, hogy egyeztetnek a
pénzügyesek ha kell?
Gál Klára pénzügyi ügyintéző: az elszámolást 2009-ről május 19-én kaptuk meg levélben
Medgyesről. Többszöri felhívásra és megkeresésre.
Varga Gábor polgármester: Ők mikor kapták meg a tanárokra a pénzt?
Gál Klára pénzügyi ügyintéző: Decemberben.
Varga Gábor polgármester: 1,5 millió kamatot fizettünk mi az iskolára, mikor nem tudtunk
fizetni.
No akkor kérem ezt is belefoglalni. Mi van akkor, ha nem ilyen formában leszünk egész
évben?
Lajos Ferenc képviselő: Eltelt három hónap, fizessék ki a mindenkori kamatot ők is.
Fizessenek vissza.
Varga Gábor polgármester: Nekünk most pont szükségünk van rá. Miről beszélünk, ez nem
lehet kérdés.
Krucsai József alpolgármester: Arról volt szó zökkenőmentesen menjen jegyzők,
pénzügyesek tartják a kapcsolatot, másfél eltelt, semmilyen egyeztetés nem volt. Egyoldalúan
ne tartsanak ők vissza pénzt.
Varga Gábor polgármester: Ezt bele kell foglalni, mi annak idején keményen fizettünk az
elmaradásért. Amennyiben nem, úgy a banki kamat kétszeresét kívánjuk érvényesíteni.
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Dr. Sódar Mária jegyző: Ez benne van a társulási szerződésben is.
Laduver Attila képviselő: legfelsőbb szinten Gabi neked meg Bélának sűrűbben kellett volna
egyeztetni.
Varga Gábor polgármester: Rendben van, de ezt már szóban nem lehet, itt mindennek
írásban kell történni. Menjen papír a képviselő-testületnek is .
A havi naprakész elszámolást pedig kérjük.
Kérem a képviselő-testület tagjait, aki a most megfogalmazott határozati javaslatok
elfogadásával egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

29/2010.(V.31.) határozat
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat képviselőtestülete elfogadja a közoktatási társulás 2009. évi
gazdasági beszámolóját.
Felelős: Varga Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
30/2010.(V.31.) határozat
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat képviselőtestülete elfogadja a közoktatási társulás 2010.I negyed
évi gazdasági beszámolóját, de a 2010. év végéig
beszámításra került összeget kéri visszafizetni,
amennyiben erre nem kerül sor a mindenkori jegybanki
alapkamat kétszeresét számítja fel Társulási
megállapodásban foglaltaknak megfelelően
Felelős: Varga Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint

2. napirendi pont
Dr. Sódar Mária jegyző: Május 31-ig be kell terjeszteni az átfogó értékelést a gyámügyi és
gyermekjóléti feladatok elvégzéséről a képviselő-testületnek.
Ha ezzel kapcsolatban valakinek van kérdése, megválaszoljuk.
Varga Gábor polgármester: Amennyiben kérdés nincs, kérem a képviselő-testület tagjait,
aki egyetért a beszámoló elfogadásával kézfelnyújtással szavazzon.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
31/2010(V.31.Határozat)
Medgyesbodzás Község Önkormányzat
képviselő-testülete elfogadja a Gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok 2009. évi átfogó értékelését.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Sódar Mária jegyző

Bejelentések.
Dr. Sódar Mária jegyző: Tanyagondnoki gépjármű beszerzése kapcsán már korábban volt
szó a támogatásmegelőlegező hitelről. OTP nem lát akadályt a hitelfelvétel előtt. A fedezet az
elnyert pályázat és a költségvetésünk. Határozati javaslat mintát amit kiküldtem, az OTP
küldte.

Laduver Attila képviselő: A hitelt csak támogatás mértékéig vesszük fel. Az áfa része pedig?
Dr. Sódar Mária jegyző: Az áfa a saját erőnk.
Krucsai József alpolgármester: Mi a gyakorlat a pályázati elszámolásokkal. Mennyi idő
után számolnak el?
Dr. Sódar Mária jegyző:Háromszor van egy évben . Ég a júliusi és az októberi a nyitott. A
júliusiba szeretnénk belekerülni.
Nagy Gézáné képviselő: Milyen forrásból látjuk biztosítani a további négy milliót?
Dr. Sódar Mária jegyző: Erre már el van különítve pénz, de várjuk még a 3 milliót
Medgyesről. Ezzel számolunk már év eleje óta.
Krucsai József alpolgármester: A régi busz értékesítése?
Varga Gábor polgármester: Most műszakiztatjuk, először meg kellene újságba hirdetni.
Laduver Attila képviselő: Mennyit fogunk kapni érte?
Varga Gábor polgármester: Egy millió alatt nem akarnám odaadni.
Kérem a képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy az előterjesztésben
megfogalmazott határozati javaslat elfogadásra kerüljön, kézfelnyújtással szavazzon.
4

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
32/2010.(V.31.) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 10.149.200,- Ft összegű éven belüli, támogatásmegelőlegezési hitel felvétele mellett dönt.
A hitel futamideje 1 év.
A hitel fedezetei az Önkormányzat mindenkori éves
költségvetése, és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból elnyert 10.149.200,- Ft összegű támogatás OTP Bank
Nyrt.-re történő engedményezése.
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel és járulékainak
visszafizetésére.
Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és

a fentiek szerinti szerződés aláírására a polgármester és a
jegyző kap felhatalmazását.

Felelős:

Varga Gábor polgármester,
dr. Sódar Mária jegyző

Határidő: azonnal

Dr. Sódar Mária jegyző: Közcélúak munkabér hitel felvételét kellene szabályozni. Nagyon
elszaporodott az ilyen igény. Arról lenne szó, minden hónap 10-20 között lehetne kérni. Meg
kellene határozni, hogy egy hónapban hány főnek tudunk biztosítani, és a maximális összeg,
amit egy fő felvehet legyen 15 ezer forint. Nyilatkozni kell, milyen ütemben tudja
visszafizetni. Egy hónapban 3 ember kaphatná a terv szerint.
Varga Gábor polgármester: Az nem jó, mert akkor mondjuk, ha 10-étől lehet kérni, akkor
mi van, ha 30 ember áll az ajtóban? Ki az aki kapni fog, mindenkinek nem fog jutni, de
egyenlő esélyeket kellene mindenkinek biztosítani.
Laduver Attila képviselő: ne legyen meghatározva, hogy mennyi főnek adunk, hanem azt
szabjuk meg egy hónapban max mennyi pénz van erre. Ha elfogyott, akkor a következő
hónapban kap majd csak.
Varga Gábor polgármester: Ez így már jobb. Ne legyen meghatározva a fő, de akkor az
összeg legyen több, mondjuk 200 ezer forint/hó , amit előlegre kifizetünk
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Kérem a képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy az elmondott változtatásokkal
elfogadásra kerüljön a fizetési előleg felvételének szabályozása, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta.

33/2010.(V.31.) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyta a közcélú munkavállalók számára
adható munkabérelőleg szabályairól szóló szabályzatot
az előterjesztés szerinti tartalommal.
Felelős: Varga Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
Varga Gábor polgármester: Két helyi fiatal Győri Ferenc és Oravecz Gábor kerestek fel
azzal, hogy egyesület alakult a faluban. Emlékművet akarnak a faluban felállítani Trianonra
emlékezve, ehhez kérik támogatásunkat, hogy azt a Polgármesteri Hivatal előtti közterületen
engedélyezzük. Úgy gondolom ennek akadálya nincs, ezért kérem a képviselő-testület tagjait,
aki ezzel egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
34/2010.(V.31.) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul , hogy a község területén az Ó-Maros
Menti Hagyományőrzők Egyesülete Trianon
emlékművet állítson.
Felelős: Varga Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint

Varga Gábor polgármester: Pályáztunk működésképtelen önkormányzatok támogatására és
6 milliót kaptunk a háztámaszokra. Meg kell várjuk a hivatalos értesítés megérkezését,
amelyben pontosan le van írva, hogy mire költhetjük és utána nekiállhatunk a munkának. Én
eddig mindenkinek azt mondtam, hogy anyagot adja a tulajdonos, és munkával tudjuk segíteni
az embereket, ha maguk nem tudják megoldani.
Lajos Ferenc képviselő: Mi van a közlekedési miniszter levelével?
Varga Gábor polgármester: Bízom benne, hogy ez csak átmeneti kezdeményezés ez a rövid
távú helyreállítás, és el fog érni ide is a teljes felújítás.
Laduver Attila képviselő: Simonka azt mondta, megkapta a felhatalmazást erre az útra. A
hatóságokat járja, de úgy gondolja, meglesz az idén.
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Varga Gábor polgármester: Hát a felhatalmazás már megvolt, csak kitolták az időpontot.
Dr .Sódar Mária jegyző: Szeretném a képviselő-testületet tájékoztatni, hogy június 5-én
10.00 órakor az óvodában ballagási ünnepséget tartanak. Erre az óvónő a meghívót
személyesen áthozta, melyet kért, hogy most a testület felé továbbítsak.
Varga Gábor polgármester: Kérlek benneteket, akkor aki tud vegyen részt ezen a
rendezvényen.
Laurovics István képviselő: Behívtak Békéscsabára, egy liter vizet kellett vinni a vezetékes
vizet. Nem tudom milyen alapon történt a kiválasztás, ez nem is lényeg. A lényeg, hogy
csapvizet kellett vinni egy litert. A labor után jött ki négy fajta szennyezettség van benne.
Azért hoztam el, hogy tanakodtunk, hogy megszavazzuk vagy ne a víztisztítást.(bemutatja az
üveget) No ilyen a mi vizünk. Ezt csak mind érdekességet hoztam el.
Varga Gábor polgármester: Akkor kapnánk választ, ha a Névtelen utcán is vennénk vizet,
mert ott pang is. A Hunyadi utcán pedig állandóan jön a víz.
El kellene gondolkodni a két (Gábortelepre és a régi) temetőbe nem szeretnénk-e betenni
vezetékes vizet locsolásra, mert akkor a pangó vizek is megmozdulnának.
Laurovics István képviselő: Nyomós kutat kellene tenni, ne csapot, hogy ne fagyjon be.
Varga Gábor polgármester több tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 17.30 órakor
berekesztette.
Kmf.

Varga Gábor
Polgármester

Dr. Sódar Mária
jegyző

Lajos Ferenc
Jkv. Hitelesítő

Kiss György
jkv. hitelesítő
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