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JEGYZİKÖNYV

Készült:

Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. október
12-én 15.00 órai kezdettel megtartott alakuló ülésérıl

Az ülés helye:

Községháza tanácskozó terme

Jelen vannak:Krucsai József megválasztott polgármester
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika
Laurovics István
Laduver Attila
Nagy Gézáné
Restály László
Szabó György Béla megválasztott képviselık

valamint jelenléti ív szerinti meghívottak.

Restály László korelnök:

Tisztelt Jelenlévık!

A megválasztott képviselık közül, mint korelnöknek, nekem jutott a feladat, hogy a mai
ünnepi ülést levezessem. Köszöntöm a jelenlévıket, a megválasztott polgármestert, képviselıtársaimat, és a jelenlévı vendégeket. Javaslom a meghívóban szereplı napirendi pontoktól
némiképp eltérıen az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:
1: Helyi választási Bizottság elnökének tájékoztatója.
2. Polgármester, képviselık eskütétele
3.SZmSz módosítás
4.Alpolgármester választása
5. Polgármester alpolgármester illetményének tiszteletdíjának költségtérítésének
megállapítása
6. Ügyrendi Bizottság megválasztása
7. Bejelentések
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Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A megválasztott képviselı-testületi tagok, és a polgármester az elıterjesztést egyhangúan
elfogadta.
A jegyzıkönyv hitelesítésével jelentkezésük alapján javaslom megbízni Szabó György Bélát
és Laurovics Istvánt.
Rátérek az elsı napirendi pont tárgyalására.
Felkérem Dr. Laduver Józsefet a Választási Bizottság elnökét tájékoztassa a jelenlévıket a
hivatalos eredményrıl.
Dr. Laduver József Helyi Választási Bizottság elnöke:
Tisztelt Képviselı-testület !
A Magyar Köztársaság Elnöke által 2010. október 3-ra kitőzött helyi önkormányzati választás
Medgyesbodzás településen lezajlott.

A törvény által elıírt határidıben 3 fı jelentkezett polgármester-jelöltnek, 2 független jelölt, 1
jelölt pedig a FIDESZ jelölı szervezet támogatásával.
Képviselı-jelöltként 21 fı kérte nyilvántartásba vételét, 15-en „független” jelöltként 6-an
pedig a FIDESZ jelöltjeként.
Nyilvántartásba vételük rendben megtörtént, jogorvoslatra nem került sor.
A választás napján, október 3-án a két szavazókörben összesen 744 választópolgár jelent meg
szavazóként a 953 fı választópolgár közül, vagyis a megjelenési arány 78 %.
A választás rendjét megzavaró eseményre, és a választási szervek tevékenységével, a kialakult
eredménnyel kapcsolatban jogorvoslatra nem került sor.
A következıkben szeretném ismertetni a polgármesterjelöltekre leadott szavaztok
eredményét:
Gyıri Ferenc - független jelölt 102 szavazat
Krucsai József -Fidesz Magyar Polgári Szövetség 333 szavazat
Varga Gábor - független jelölt 306 szavazat
Ezen eredmény alapján Medgyesbodzás településen Krucsai Józsefet választották
polgármesterré.
A képviselı-jelöltek esetében az alábbi eredmények születtek:
Czene Géza Vilmosné Független jelölt 105 szavazat
Galló György Péter Fidesz Magyar Polgári Szövetség 129 szavazat
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika Független jelölt 368 szavazat
2

Gyıri Ferenc Független jelölt 222 szavazat
Jakab András Független jelölt 139 szavazat
Kiss György Független jelölt 213 szavazat
Kósa György Balázs Független jelölt 75 szavazat
Kósa Zoltánné Független jelölt 95 szavazat
Kutasi József Imre Fidesz Magyar Polgári Szövetség 239 szavazat
Laduver Attila Fidesz Magyar Polgári Szövetség 316 szavazat
Lajos Ferenc Sándor Független jelölt 227 szavazat
Laurovics István Független jelölt 257 szavazat
Matyelka Károly Jánosné Független jelölt 76 szavazat
Nagy Gézáné Fidesz Magyar Polgári Szövetség 356 szavazat
Oravecz Gábor Független jelölt 128 szavazat
Ökrös Károly Fidesz Magyar Polgári Szövetség 192 szavazat
Restály László Fidesz Magyar Polgári Szövetség 245 szavazat
Sándor Gábor Istvánné Független jelölt 38 szavazat
Szabó György Béla Független jelölt 285 szavazat
Takács Sándor Független jelölt 80 szavazat
Zsilák Mihályné Független jelölt 110 szavazat
A megválasztható képviselık száma 6 fı.
Ezek alapján mandátumot nyertek:
-Dr. Gogucz Erzsébet Mónika Független jelölt
-Laduver Attila Fidesz Magyar Polgári Szövetség
-Laurovics István Független jelölt
-Nagy Gézáné Fidesz Magyar Polgári Szövetség
-Restály László Fidesz Magyar Polgári Szövetség
-Szabó György Béla Független jelölt
A választás eredményével kapcsolatban jogorvoslat nem érkezett, tehát az jogerıs.
A Helyi Választási Bizottság nevében a Polgármester úrnak , valamint a képviselı-testület
tagjainak kívánom, hogy eredménnyel és felelısséggel dolgozzanak a településért az
elkövetkezı 4 évben.

Restály László korelnök: rátérek a 2. napirendi pontra.
Felkérem a Helyi választási Bizottság elnökét, hogy az eskütételt bonyolítsa le.
Dr. Laduver József HVB elnöke: Megkérem a jelenlévıket, hogy szíveskedjenek felállni.
Elıször a képviselı-testület tagjait kérem, hogy mondják utánam az eskü szövegét:
„Én ………esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hő leszek,
az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és szolgálati titkot
megırzöm; helyi önkormányzati képviselıimegbízatásomhoz híven pártatlanul,
lelkiismeretesen járok el és legjobb tudásom szerint minden igyekezetemmel Medgyesbodzás
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javát szolgálom.” Az esküt tevı meggyızıdése szerint: „Isten engem úgy segéljen.”
A képviselık leteszik az esküt.
Dr. Laduver József HVB elnöke:Gratulálok a képviselıknek!
Dr. Laduver József átadja a megbízóleveleket.
Dr. Laduver József HVB elnöke: Felkérem a polgármestert, hogy mondja utánam az eskü
szövegét.
„Én ………esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hő leszek,
az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és szolgálati titkot
megırzöm; polgármesteri megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és
legjobb tudásom szerint minden igyekezetemmel Medgyesbodzás javát szolgálom.” Az esküt
tevı meggyızıdése szerint: „Isten engem úgy segéljen.”
Gratulálok a Polgármester Úrnak, és átadom a megbízó levelét.
Restály László korelnök: Rátérek a 3. napirend tárgyalására, az SZMSZ módosítása,
melynek elıterjesztésére felkérem a jegyzıt.
Dr. Sódar Mária jegyzı 3. ponton szükséges módosítani az eddigi Szervezeti és Mőködési
Szabályzatunkat.Elıször is jogszabályból adódóan kell módosítani, mivel eddig hét fı volt a
képviselı-testület, a választást követıen ezt a törvény hat fıben határozza meg. Ennek
megfelelıen változik a határozatképesség is, amely 4 fı.
Az Ügyrendi Bizottság vonatkozásában is módosítani szükséges, mivel az elızetes
információk szerint egy külsıs tagot is kívánnak választani a képviselık. Eddig az Ügyrendi
Bizottság 3 fıvel mőködött, most négy fı lesz olyan megoszlásban, hogy három fı a
képviselı-testület tagja, egy fı pedig külsıs.
A harmadik módosítás a polgármester jogállását érinti. Eddig a polgármester társadalmi
megbízatásban látta el feladatát, mostantól pedig fıállású lesz.
Restály László korelnök: Kérem a képviselı-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy az
elıterjesztés szerinti pontok alapján az SZMSZ módosításra kerüljön, kézfelnyújtással
szavazzon.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta.
11/2010.(X.18.)önk. rendelet
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
megalkotta 11/2010.(X.18.) önkormányzati rendeletét a
Medgyesbodzás Község Önkormányzata Képviselı-testületének
és szerveinek Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
4/2007.(IV.2) önkormányzati rendelete módosításáról
Restály László korelnök: Rátérek a 4. napirendi pont tárgyalására, mely az alpolgármester
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megválasztása. Felkérem Krucsai József polgármestert, hogy tegye meg javaslatát az
alpolgármester személyére
Krucsai József polgármester: Nagy Gézánét ajánlom figyelmetekbe, hogy alpolgármesteri
tisztségbe válasszuk meg.
Dr. Sódar Mária jegyzı: Az ülés elıtt Nagy Gézáné nyilatkozott, hogy elfogadja a jelölést és
a szavazásban nem kíván részt venni, így a kizárásáról nem kell határozatban dönteni.
Hatályos Szmsz-ünk szerint a titkos szavazást az ügyrendi bizottság bonyolítja le ,mivel
Ügyrendi Bizottság még nincs így egy három tagú bizottságot kell, hogy válasszon a testület,
amely a szavazást lebonyolítja, valamint az eredményt ismerteti. A szavazás módja titkos.
Restály László korelnök: Javaslatot teszek a bizottságra: Laurovics István Laduver Attila,
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika személyében. Kérem, aki ezzel egyetért, egyenként szavazzuk
meg a tagokat.
Laurovics István képviselı: Törvény írja elı, hogy titkos szavazással kell megválasztani,
mert eddig az volt, hogy aki a legtöbb szavazatot kapta az volt az alpolgármester?
Dr. Sódar Mária jegyzı: Igen a titkos szavazás törvény dönt, és a polgármester tesz
javaslatot az alpolgármester személyére.
Restály László korelnök: Igen titkos a szavazás, majd a szavazás idejére szünetet fogok
elrendelni.
Laduver Attila képviselı : Tudomásom szerint úgy van, hogy a polgármester javaslatára a
képviselı-testület minısített többséggel titkos szavazással.
Dr. Sódar Mária jegyzı: Igen ez így van.
Simonka György országgyőlési képviselı: A szünet elrendelése elıtt szeretnék szót kérni, és
gratulálni a képviselı-testületnek, és a polgármesternek, a település ezután a támogatásomat
fogják élvezni. Sokan maradtak ki, akikre sokat szavaztak. El kell mondanom, hogy ez az év
nem az önkormányzatok éve lesz, csak összefogással lehet a válságból kivezetni a
lakosságokat, folyamatosan egyeztessenek a civilekkel, intézményekkel.
Szeretnék elnézést kérni, a hivatalos eskütétel lezajlott, egyéb elfoglaltságom miatt az ülés
további részében nem tudok részt venni. Kívánok sok kitartás, ehhez a nem mindig népszerő
munkához.
Restály László korelnök: Kérném akkor a képviselı-testület tagjait, hogy a bizottság tagjaira
szavazzunk.
Laduver Attila személyével aki egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellet ellenszavazta nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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52/2010(X.12)határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselıtestülete Laduver Attilát az alpolgármester titkos
választását lebonyolító bizottság tagjává választja.
Felelıs: Restály László
Határidı Azonnal
Restály László korelnök:Laurovics István személyével, aki egyetért, kézfelnyújtással
szavazzon.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellet ellenszavazta nélkül az alábbi
határozatot hozta:
53/2010(X.12)határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselıtestülete Laurovics Istvánt az alpolgármester titkos
választását lebonyolító bizottság tagjává választja.
Felelıs: Restály László
Határidı Azonnal

Restály László korelnök:Dr. Gogucz Erzsébet Mónika személyével, aki egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellet ellenszavazta nélkül az alábbi
határozatot hozta:
54/2010(X.12)határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselıtestülete Dr. Gogucz Erzsébet Mónikát az alpolgármester
titkos választását lebonyolító bizottság tagjává
választja.
Felelıs: Restály László
Határidı Azonnal

Restály László korelnök: 15.22-kor 10 perc szünetet rendel el.
A szünet után:

Laduver Attila képviselı: A szavazatszámláló bizottság nevében ismertetném a szavazás
eredményét. Az urnában 6 szavazat volt, mind a hat érvényes, melynek értelmében 5 igen 1
nem szavazattal, Nagy Gézáné az alpolgármester.
Nagy Gézáné megválasztott alpolgármester: Köszönöm a megtisztelı bizalmat, minden
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energiámmal azon leszek, hogy kis településünkön fejlıdés legyen, hogy a demokrácia és az
önkormányzatiság ne csak szlogen legyen.
Restály László korelnök: Kérem a képviselı-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy Nagy
Gézáné társadalmi megbízatású alpolgármester legyen kézfelnyújtással szavazzon:

A Képviselı testület 5 igen szavazattal 1 ellenszavazat mellett a következı határozatot hozta:

55/2010.(X.12)sz. határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának képviselı-testülete
Nagy Gézánét választja meg társadalmi megbízatású
alpolgármesterré.
Felelıs: Krucsai József polgármester
határidı: értelem szerint
Megkérem dr. Laduver Józsefet, hogy az alpolgármestert eskesse fel.
Dr. Laduver József HVB elnöke: Megkérem az alpolgármestert, hogy az eskü szövegét
mondja utánam:
„Én ………esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hő leszek,
az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és szolgálati titkot
megırzöm; alpolgármesteri megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és
legjobb tudásom szerint minden igyekezetemmel Medgyesbodzás javát szolgálom.” Az esküt
tevı meggyızıdése szerint: „Isten engem úgy segéljen.”
Restály László korelnök: Rátérek az 5. napirendi pont tárgyalására, amely a polgármester
illetménye, illetve költségtérítése
Megkérem Nagy Gézáné alpolgármestert, hogy tegyen javaslatot a polgármester
illetményének megállapítására.

Nagy Gézáné alpolgármester: az 1994. évi LXIV.tv. 3.§.(1) bek. Rendelkezik a
polgármester díjazásának szabályairól, mely lakosság arányosan szorzószám: 8,5-11 %. Jól
bevált szokáshoz híven, egy közép arányt vennénk, egy 10 %-os arányt gondoltunk. Ezzel
kapcsolatban szeretném a véleményt hallani.
Dr. Sódar Mária jegyzı: a határozatban összegszerően kell szerepeltetni. 386.500 Ft, ezt
jogszabály írja elı.
Restály László korelnök: Kérem a képviselı-testület tagjait, aki egyetért a javaslat
elfogadásával kézfelnyújtással szavazzon.
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Krucsai József polgármester : Én érintettség miatt nem szavazok.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta
56/2010.(X.12)sz. határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának képviselı-testülete
Krucsai József polgármester részére havi bruttó 386.500 forint
illetményt állapít meg.
Határidı: értelem szerint
Felelıs:Nagy Gézáné alpolgármester

Nagy Gézáné alpolgármester: A polgármester költség átalánya az illetményének 20-30 %-a
lehet, javaslom egy közép 25 %-os költségátalány, összegszerően: 96.625 Ft.
Restály László korelnök: Kérem a képviselı-testület tagjait, aki a javaslattal egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta
57/2010.(X.12)sz. határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának képviselı-testülete
Krucsai József polgármester részére havi bruttó 96.625 Forint
költségtérítést állapít meg
Határidı: értelem szerint
Felelıs: nagy Gézáné alpolgármester .

Restály László korelnök: Megkérem Krucsai József polgármestert, hogy tegyen javaslatot az
alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására, valamint a költségtérítésére.

Krucsai József polgármester: 96.250 Ft-ot javaslok a köztisztviselıi alap két és félszeresét
az alpolgármester tiszteletdíjának.
Restály László korelnök: Kérem a képviselı-testület tagjait, aki egyetért az elıterjesztéssel,
kézfelnyújtással szavazzon
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta

58/2010.(X.12)sz. határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának képviselı-testülete
Nagy Gézáné alpolgármester részére havi bruttó 96.250 forint
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tiszteletdíjat állapít meg.
Felelıs:Krucsai József polgármester
Határidı: értelem szerint
Nagy Gézáné alpolgármester: Szeretném bejelenteni, hogy költségtérítésre nem tartok
igényt.
Restály László korelnök. Tudomásul vettük. Rátérek a 6. napirendi pont tárgyalására, az
Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak személyére megkérem Krucsai József
polgármestert tegyen javaslatot.
Krucsai József polgármester: Laduver Attilát javaslom elnöknek, tagoknak pedig Dr.
Gogucz Erzsébet Mónikát, valamint Restály Lászlót, külsısként pedig Román Arankát, aki
támogatná a bizottságot.
Restály László korelnök: Felkérem a képviselı-testület tagjait, hogy egyenként név szerint
aki egyetért a bizottság tagjaival kérem kézfelnyújtással szavazzon.

Kérem aki egyetért Laduver Attila Ügyrendi Bizottság elnök személyével,kézfeltartással
szavazzon
A jelöltek elızetesen hozzájárultak a nyílt üléshez, illetve a képviselık kijelentették, hogy a
szavazásban nem kívánnak részt venni.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta
59/2010.(X.12)sz. határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának képviselı-testülete
az Ügyrendi Bizottság elnökévé Laduver Attila képviselıt
választja
Felelıs:Krucsai József polgármester
Határidı: értelem szerint
Kérem, aki egyetért dr. Gogucz Erzsébet Mónika Ügyrendi Bizottság tagjává választásával,
szavazzon.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta
60/2010.(X.12)sz. határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának képviselı-testülete
az Ügyrendi Bizottság tagjává választja Dr. Gogucz Erzsébet
Mónikát.
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Felelıs:Krucsai József polgármester
Határidı: értelem szerint
Kérem, aki egyetért Restály László Ügyrendi Bizottság tagjává választásával, szavazzon.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta

61/2010.(X.12)sz. határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának képviselı-testülete
az Ügyrendi Bizottság tagjává választja Restály Lászlót.
Felelıs:Krucsai József polgármester
Határidı: értelem szerint

Kérem, aki egyetért Román Aranka nem képviselı Ügyrendi Bizottság tagjává választásával,
szavazzon.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta.

62/2010.(X.12)sz. határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának képviselı-testülete
az Ügyrendi Bizottság tagjává választja Román Aranka
Medgyesbodzás Petıfi utca 43. sz. alatti lakost.
Felelıs: Krucsai József polgármester
Határidı: értelem szerint

Restály László korelnök: Kérem Dr. Laduver Józsefet, hogy vegye az esküt Román Arankától.
Dr. laduver József HVB elnök elımondása után Román Aranka leteszi az alábbi esküt.
„Én ………esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hő leszek,
az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és szolgálati titkot
megırzöm; alpolgármesteri megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és
legjobb tudásom szerint minden igyekezetemmel Medgyesbodzás javát szolgálom.” Az esküt
tevı meggyızıdése szerint: „Isten engem úgy segéljen.”
Restály László korelnök rátérek a 7. napirendi pontra, amely a bejelentések, kérem akinek van
bejelentése, tegye meg.
Nagy Attila meghívott: Medgyesegyháza Önkormányzata valamint a Schéner Mihály
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Oktatási Intézmény vezetése nevében mindenkinek gratulálok és jó munkát kívánok.
Remélem, hogy együttmőködésünk a jövıben is jó lesz, hiszen medgyesbodzási gyerekek
jórészt Medgyesegyházára járnak iskolába.
Több tárgy és hozzászólás nem lévén Restály László korelnök az ülést 15.52-kor
berekesztette.
Kmf.

Krucsai József
Polgármester

Dr. Sódar Mária
jegyzı

Szabó György Béla
Jkv. Hitelesítı

Laurovics István
jkv. hitelesítı
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