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Készült:

Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október
28-án 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

Az ülés helye:

Községháza tanácskozó terme

Jelen vannak:

Krucsai József polgármester
Nagy Gézáné alpolgármester
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika
Laurovics István
Laduver Attila
Restály László
Szabó György Béla képviselők
Román Aranka Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja
Jelen vannak még:
dr. Sódar Mária jegyző
Sramkó Katalin hivatali dolgozó, jkv. Vezető
Gál Klára pénzügyi előadó
Szász Imréné gazdasági előadó
Jelenlévők jelenléti ív szerint.

Krucsai József polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülésen
minden képviselő jelen van, az ülés határozatképes.
A jegyzőkönyv vezetésére felkérem Sramkó Katalin hivatali dolgozót, hitelesítésével
javaslom Szabó György Béla és Laduver Attila képviselőket megbízni.
Kérem, aki a meghívóban kiküldött napirendi pontok tárgyalásával, valamint a jegyzőkönyv
hitelesítők személyével egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselők, egyhangúan elfogadták
1. sz. napirendi pont
Szociális rendelet módosítása
Dr. Sódar Mária jegyző: igény merült fel az 55 év felettiek közcélú foglalkoztatására.
Rendeletet módosítani nem szükséges, mert az 1993.évi. III. tv. rendelkezik,és mivel
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magasabb szintű jogszabály rendezi a kérdést ezért rendeletet nem kell módosítani. Amennyit
szükséges tenni, hogy alkalmazhatóak legyenek, határozatot kellene elfogadni, arról, hogy a
közfoglalkoztatási tervben elfogadottakat a feladatok ellátására és létszámok figyelembe
vételével ezen személyekkel a polgármester hatósági szerződést kössön és részt vehessenek a
közcélú foglalkoztatásban.
Kérem akinek valamilyen kérdése van ezzel kapcsolatban.
Szabó György Béla képviselő: Hány főről lenne szó?
Dr. Sódar Mária jegyző: Szociális segélyben 20 fő részesül ?
Dr. Gógucz Erzsébet Mónika képviselő: Minden évben felülvizsgáljátok?
Dr. Sódar Mária jegyző: Igen,amikor aktuális.
Krucsai József polgármester: Annyi, hogy itt ha nem vállalja, nincs következménye, mint az
55 év alattiak esetében. Jól mondom?
Dr. Sódar Mária jegyző: A RÁT-osoknál vannak szankciók.
Laduver Attila képviselő: Tudjuk-e már mennyivel fog nőni, vagy csökkeni a létszám?
Krucsai József polgármester: Még média szinten van de talán nőni fog.
Dr. Gógucz Erzsébet Mónika képviselő: Az 55 éven felülieket, és alattiakat egymás rovására
alkalmazzuk?
Laduver Attila képviselő: Nem behívás, hanem jelentkezni lehet ugye?
Krucsai József polgármester: Igen.
Dr. Sódar Mária jegyző: A szabad kapacitás javára lehet behívni.
Krucsai József polgármester: Ez így eddig nem volt jogos, mert van olyan 55 év feletti, aki
nem tudja biztosítani munka nélkül a költségeit.
Laurovics István képviselő: Ha túljelentkezés lesz ki fog dönteni?
Dr. Sódar Mária jegyző: A képviselő-testület közfoglalkoztatási tervet fog elfogadni, és
abban benne lesznek a létszámok meghatározva, a polgármester lesz felhatalmazva, hogy
szerződést kössön, tehát az ő joga lesz.
Dr. Gógucz Erzsébet Mónika képviselő:. Muszáj 70 rátost behívni?
Krucsai József polgármester: Nem a munka lesz majd meghatározva, és ez határozza meg.
Nagy Gézáné képviselő: A közfoglalkoztatási tervünktől nem fogunk tudni eltérni. Abban
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látom a pozitív dolgot, hogy lehetőséget biztosítunk az 55 év felettiek részére is.
Krucsai József polgármester: Szavazásra bocsátom, kérem, aki egyetért azzal, hogy az
előterjesztésben lévő határozati javaslat elfogadásra kerüljön kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

63/2010.(X.28.) sz. határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Krucsai József
polgármestert, hogy Medgyesbodzás Község aktuális közfoglalkoztatási tervében foglalt
feladatok ellátására az abban meghatározott létszámok figyelembe vételével hatósági
szerződést kössön a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
37./C§ (4) bekezdése szerint.
A hatósági szerződés jelen határozat mellékletét képezi.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Krucsai József polgármester

2. sz. napirendi pont
Fehér Bodza Nonprofit Kft beszámolója
Krucsai József polgármester: Ügyvezető nem jött el, két anyagot küldött át, nem kívánt élni
a lehetőséggel. Másról is szerettünk volna beszélni vele. Idősek részéről is jelentkeznek
panaszok. Arról volt, szó, júniustól be fog indulni a nappali ellátás. Nem tudom, hogy
gondolja a feladatot továbbra is ellátni, arról volt szó, azért kapja bérmentesen az épületet,
hogy ott a nappali ellátást meg lehessen valósítani. A kidőlt falat az önkormányzat állította
helyre. A gábortelepi helyiségre kiküldött számla még nem lett kiegyenlítve.
Ha ezt társulásban csinálnánk, volna rá lehetőség a házi segítségnyújtás étkezés, családsegítés,
gyermekjólét.
Laduver Attila képviselő: Fehér Bodza Kft. szerződésével csak én nem találkoztam, hogyan
lett ez kötve?
Dr. Sódar Mária jegyző: Az előző testület tagjai között ez nyilvános volt , hiszen a
feladatátadásról szóló határozat melléklete volt a szerződés.
Laduver Attila képviselő: Akkor e felett elsiklottam.
Amit a polgármester felsorolt, azt abból sorolta, hogy nem lett meg? Ezek a vállalások a
szerződésből valók?
Krucsai József polgármester: Az önkormányzat vállalta a betegek beszállítását. A
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gábortelepi helyiség kapcsán arról lettünk tájékoztatva, hogy bérbe nem lehet adni, ezért a
használt energiaköltséget fizetik be.
Dr. Sódar Mária jegyző: A szerződésben, hogy a nappali ellátást vállalja ,az nincs benne,
hiszen ez a feladatok átadásáról szólt. A vállalkozó amikor a feladat átadási folyamat lezajlott
tájékoztatta a testületet, hogy neki bővebb tervei vannak, ilyen mint a nappali ellátás és
foglalkoztatás. Erre kötelezettséget nem tett, ezt számon kérni nem tudjuk
Laduver Attila képviselő: Magyarul nem tudjuk tetten érni.
Dr. Gógucz Erzsébet Mónika: Akkor értem, ez hasonló, mint a háziorvosi szolgálat, a
feladat lett ott is átadva.
Nagy Gézáné alpolgármester. Én arra emlékszem, hogy a bérleti szerződés is úgy volt
megkötve, hogy a polgármestert meghatalmaztuk, hogy a bérleti szerződést kösse meg. Igaz
kértük nyomatékosan, hogy a lehető legjobb legyen, a vizesblokk, akadálymentesítés
egyebek. Mi ezt nem láttuk. Voltak kritériumok, mi szerepeljen benne, de a konkrét bérleti
szerződést mi nem is láttuk.
Dr. Sódar Mária jegyző: A bérleti szerződés azt tartalmazza, hogy a feladat ellátáshoz
átalakításokat végez az intézmény működéséhez szükséges mértékben.
Szabó György Béla képviselő: Mivel nem végez más feladatot nem is kell átalakítson.
Hallottam fél füllel, hogy a nappali ellátáshoz nincs igény.
Krucsai József polgármester: Amire viszont volna igény, a csökkent munkaképességűek
foglalkoztatására volna igény. Ezeknek most nem biztosított az ellátásuk.
Az volna a jövőbeni ellátandó feladata, hogy társulásban csinálnánk. Át kell gondolni, hogy
így maradjon-e bizonytalan az idősek ellátása, a dolgozók is hozzájutnak a fizetésükhöz vagy
nem. Ez kötelezően ellátandó feladat, főleg ha adják a nomatívákat, úgy kell hozzáállni, hogy
maximálisan figyelve legyen.
Laduver Attila képviselő: Hallomásból hallottam, hogy kikötötték a konyhán a villanyt. A
cég ugyanaz?
Dr. Sódar Mária jegyző: Nem ez másik cég, esetleg van személyi átfedés.
Laduver Attila képviselő: A fizetési nehézségekről mindenki hallott.
Laurovics István képviselő: A konyháról is szó esett. A konyha ki van adva, ki fizeti a bérleti
díjat, azt is ez fizeti?
Dr. Sódar Mária jegyző: Azt az ÁTESÓ fizeti.
Gál Klára pénzügyi ügyintéző: Két külön szerződés van, ÁTESÓ az étkezésre és
gyermekétkezésre. A Fehér Bodza a feladat átadással kapcsolatban, mint szoc. Étkezés és házi
segítségnyújtás vonatkozásában. A kettő nem egy.
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Restály László képviselő: Az az érdekes, hogy a képviselők sem látnak ebben tisztán. Ezt
valahogy tisztába kéne tenni. Az önkormányzatnak milyen támogatást kell ezeknek
nyújtanunk.
Krucsai József polgármester: Semmit, a normatívát a Fehér bodza hívja le, a
gyermekétkeztetést pedig mi fizetjük.
Nekem az a javaslatom,hogy a következő testületi ülésre kidolgozzuk, hogy lássuk az eredeti
szerződést, majd csak megnyilatkozik az úriember is milyen formában tudja csinálni, illetve
társulási formában hogyan tudjuk ezt majd ellátni.
Laurovics István képviselő: Szólni kell, Baráthnak ,hogy szakítson ránk egy órát, ez a
levelezés nem megoldás. Mondja el mi a szándéka a továbbiakban.
Laduver Attila képviselő: Kb. mennyi tartozása lehet.
Gál Klára pénzügyi ügyintéző:93.135 Ft tartozása van a januártól felmerült rezsi költség a
Gáborteteli Közösségi szoba kapcsán. Ez teljesen az ő tartozása, mert fogyasztó átírása volt.
Krucsai József polgármester: Ha kikapcsolták, akkor majd visszaköthetjük.
Dr. Gógucz Erzsébet Mónika képviselő: De nem az önkormányzat.
Laduver Attila képviselő: Támogatom a polgármester javaslatát.
Szabó György Béla képviselő: Annyit szeretnék hozzátenni, hogy itt 14 főállásút alkalmaz.
Ragaszkodjunk hozzá, hogy ez a létszám megmarad, mint dolgozó.
Dr. Gógucz Erzsébet Mónika: A konyhát nem veheted ide.
Szabó György Béla képviselő: Én az embereket figyelem. Értem én. Ragaszkodjunk, hogy
ez a létszám megmaradjon akármi történik.
Nagy Gézáné alpolgármester: Elő van írva, hogy a gondozottakra hány gondozó kell.
Szabó György Béla képviselő: Én ragaszkodok ehhez, hogy végre munkát kap ennyi ember.
Ezek nyolcan alkalmasak is végzettség szerint a munkára.
Krucsai József polgármester: Mendemonda, de senki nem tudja, egy gondozóra 18 fő is
jutott. Képtelenség ellátni ennyi embert. Az ellátás és a papírmunka végzése képtelenség.
Ha nem kap az önkormányzat és társulásban fogja ellátni, akkor még több ember
foglalkoztatása is lehetséges. A jelzések szerint még több ember venné igénybe.
Nagy Gézáné alpolgármester: Mennyi ideig szól a szerződés?
Krucsai József polgármester: Két év. Vannak sokan akik kiléptek a rendszerből mert
bizonytalan volt az ellátás, ők visszalépnének.
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3. sz. napirendi pont
Békés Megyei Vízművek Zrt-nél keletkezett rekonstrukciós alap felhasználásáról döntés
Krucsai József polgármester: Megkapta mindenki a kiküldött anyagot. A vízműnél, mikor
átadás, átvételkor szembesültem akkor olyan előzetes tájékoztató volt, hogy három
közkifolyót kellene megvalósítani.
Véleményem szerint a régi temetőnél nem igazán szükséges, mert kb 60 méterre van. A
medgyesbodzási és gábortelepi temetőhöz a közkutat, és gábortelepi nyugati végébe egy
tolózáras csapot beszerelni, hogy a mosatásnál biztosított legyen a pangó víz elvezetése. Az
árajánlat nem fedezi az önkormányzat tartaléka. Van lehetőség ezt a pénzt tartalékba tenni,
vagy másra elkölteni. Nekem az anyagi helyzetünket nézve az a véleményem, hogy későbbi
időben is meg lehetne ezt valósítani. Még hozzá kellene tennünk igen szép összeget.
Kérem a véleményeket, hozzászólásokat.
Restály László képviselő: Mennyi összegről van itt szó?
Gál Klára pénzügyi ügyintéző: két millió, a két összeget együtt kell érteni. A márciusi és
szeptemberit, ami az előterjesztésben is szerepel.
Laduver Attila képviselő: Ez az összeg is rendelkezésre áll?
Gál Klára pénzügyi ügyintéző: igen ezt elkülönítetten kezeltük.
Krucsai József polgármester: Bármire lehet elkölteni, vagy tartalékba. A beruházásról nem
mondanánk le, csak későbbi időre tennénk át.
Beszéltünk arról is, hogy Gábortelepen rossz minősége van a víznek. Ott lehetne egy olyan
megoldást megvalósítani, hogy a rendszer egyik részét szüneteltetnénk, ezzel megszűnne,
hogy a pangó víz bent marad a rendszerben.
Laurovics István képviselő: A temetőben azért javaslom megvalósítani, mert a temető elég
messze van, Jánoskáéktől kértek kölcsön. Csákéktól volna kivezetve, ott akkor az a rész
nagyon pang. A nyári hónapokban az meg volna megvalósítva.
Elfogadom, hogy bodzáson az öreg temetőnél közel van nagyon a kút.
Javaslatom, hogy Gábortelepen a temetőnél meg kellene valósítani, egy nyomós kutat.
Krucsai József polgármester: Az árajánlatot mindenképpen át kellene dolgozni. Eltennénk
tartalékba ezt a pénzt és a jövő évi tervbe a gábortelepi kifolyót és a Vasút utcai átalakítást
tudnánk megvalósítani, így elfogadható?
Laurovics István képviselő: Igen így el.
Krucsai József polgármester: Megkérem a vízművet, hogy dolgozzák úgy akkor, hogy egy
kifolyó, meg az átkötéseknél.
Szabó György Béla képviselő: Az új temetőnél egy biztonságos kútfejet lehetne bekalkulálni,
jó így a csirketelepről, de sok gondunk van ezzel a mostani megoldással.
Krucsai József polgármester: A régi gyógyszertárnál leszerelt kutat meg lehetne csinálni,
hogy baráti alapon tegyék azt oda. Sőt gondoltam, hogy a nagy tetőről a vízelvezetést, is
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valami szikkasztóval oldjuk meg. Az égetőt is meg kellene csinálni, van ott annyi anyag.
Szabó György Béla képviselő: A Tappe-nak ehhez nincs köze.
Krucsai József polgármester: De igen.
Laurovics István képviselő: Égetni sem szabad, azt közmunkásokkal mikor megtelik el
kellene vitetni.
Krucsai József polgármester: Az egyik lomtalanítást nem kérnénk, és kétszer-háromszor a
temetőtől elvinnék a szemetet.
Sok a temetőnél a felhalmozott koszorú és száraz virág.

Krucsai József polgármester: kérem aki egyetért azzal, hogy a rekonstrukció ne kerüljön
megvalósításra az idén, és jövőre a megbeszéltek szerint legyen felhasználva, kérem
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
64/2010.(X.28.) sz. határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
rekonstrukciós beruházásra elkülönített összeget 2010. évben nem használja fel. Betervezi
2011. évben Gábortelepen a temetőnél közkifolyó létesítését, valamint a Vasút utcai felújítás
megvalósítását.
Határidő: azonnal
Felelős: A Vízművel történő egyeztetésre Krucsai József polgármester

4. sz. napirendi pont
Működésképtelen önkormányzatok pályázaton kapott támogatás felhasználásáról
döntés
Krucsai József polgármester: A kapott támogatás felhasználásáról kellene döntenünk, ha
december 31-ig nem vásároljuk le, akkor vissza kell fizetni. Kértünk árajánlatot, hogy mire
elegendő ez a pénz. Egyre több a probléma, ha ez az anyag nem áll rendelkezésünkre, akkor
nem tudunk mihez nyúlni. Ezt le fogjuk depózni, leltárral, szabályosan bevétel és kiadással
lesz kezelve. Látja a képviselő-testület mennyi dúc, és milyen árral van, erről kellene dönteni,
hogy milyen áron és honnan szerezzük be ezt az anyagot.
Laduver Attila képviselő: Természetesen csakis a legolcsóbbat volna szabad támogatnunk.
Gondolom a fűrészelés minket nem zavar, mert van fűrészgépünk.
Krucsai József polgármester: Emellett még szög, huzal, kötöződrót, mész. Javaslom a
merev építésű épületeknél valamennyi szögvasat is vásároljunk.
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Laduver Attila képviselő: A nyírerdő nyíregyházi cég? A járulékos költségek érdekelnének
engem.
Krucsai József polgármester: 4200 forint jön rá köbméterenként.
Laduver Attila képviselő: Nagy különbség akkor nincs ezek között az ajánlatok között.
Laurovics István képviselő: A kígyósival csak jobban járunk.
Szabó György Béla képviselő: Szerintem ez majdnem forma-forma.
Laurovics István képviselő: Az, hogy mi még egyszer visszük és vágjuk, azt nem tudjuk
megoldani. A hat méterest biztos nem. Én jobban a kígyósi mellé húzok, mert úgy csinálják,
ahogy kérjük, ez jobb.
Szabó György Béla képviselő: Kígyósra mehetünk, hogy direkt méretet kérünk.
Laurovics István képviselő: A fenyő kicsit húzósabb már ahogy néztem, viszont abból
kevesebb kell. Abból is van valami olcsóbb.
Laduver Attila képviselő: akkor 1,2 millió maradna meg.
Krucsai József polgármester: Abból a szakértőnek kell valamennyit eltenni, a többiből pedig
lehetne téglát meg szögvasat venni.
Laduver Attila képviselő: Ez kell, muszáj alkalmazni a szakértőt?
Dr. Sódar Mária jegyző: Ez inkább szakmai kitétel, nem pályázati.
Laduver Attila képviselő: Rendben is van, de sok ez kicsit 15 ezer forint és ránéz a házra 10
percért.
Krucsai József polgármester: Nem 10 perces munka kiírja mennyi anyagot kell felhasználni,
hogyan kell felhasználni, majd az elszámolásnál forintra el kell tudni számolni.
Tudomásul kell venni, ha megrepedt háznál dúcolást végzünk, azért vállalni kell a
felelősséget, és ennek ára van.
Laurovics István képviselő: Igen mi mossuk a kezünket, majd szakember fogja ezt csinálni.
Krucsai József polgármester: Szavazásra bocsátom az ajánlatokat, kérem kézfelnyújtással
szavazzon, aki azzal ért egyet, hogy a támaszfa anyag a Szabadkígyósi Frucona Kft-től
kerüljön megvásárlásra.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Frucona Kft
ajánlatát támogatja, és az alábbi határozatot hozta.
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65/2010.(X.28.) sz. határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2010.évi működésképtelen
önkormányzatok egyéb támogatása pályázaton nyert támogatás felhasználására a faanyag
beszerzésére Frucona Kft (5712 Szabadkígyós Vágóhíd u. 5) ajánlatát fogadja el.
Megbízza Krucsai József polgármestert a beszerzés lebonyolításával.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Krucsai József polgármester

Krucsai József polgármester: Ezek után értelmetlen szavazásra bocsátanom a Nyírerdő
ajánlatát, őket értesítem, hogy más ajánlatát támogatja a testület.
Kérem a képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy szakértőként Németh Lajos
kerüljön megbízásra, az előterjesztésben megjelölt díjazás szerint, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
66/2010.(X.28.) sz. határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat képviselő-testülete meghatalmazza Krucsai József
polgármestert az előterjesztés mellékletét képező felelős műszaki vezetői megbízási szerződés
megkötésével Németh Lajos magasépítő üzemmérnök, egyéni vállalkozóval ( 5900 Orosháza
Huba u 30.)
Határidő: értelem szerint
Felelős: Krucsai József polgármester
5. sz. napirendi pont.
Tájékoztató a szolgálati lakásokról
Dr. Sódar Mária jegyző:
A Polgármester Úr kívánsága volt, hogy a szolgálati lakásokról készüljön egy tájékoztató.
Készült erről előterjesztés. Tartalmazza a bevételeket és kiadásokat a szolgálati lakások
tekintetében. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés.
Szabó György Béla képviselő: Most jutott eszembe a közösségi szobáról. Egyszerűen nem
lehet megoldani, hogy kikapcsoljuk az áramot és fűtést nem lehet vízteleníteni a rendszert, Ezt
majd meg kell oldani.
Laurovics István képviselő: Ezt nem is csinálhatjuk meg, mert pályázati pénzen valósítottuk
meg, ezt üzemeltetni kell.
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Szabó György Béla képviselő: Arra akartam kitérni nem reális akkor ez a fogyasztás ott.
Krucsai József polgármester: Mivel nem fizetik a fogyasztást sem az kemény, nem fizet
bérletet az oké, de hogy a fogyasztást sem az már gond. Van itt még más gond is mi visszük
orvosoz a beteget holott ők vállalják.
Nagy Gézáné alpolgármester: A szolgálati lakások közüzemi tartozásával más nincs, meg
kell hatalmazni a polgármestert, hogy hajtsa be, vagy intézkedjen a befizetésekről. Valami
kompromisszumot kell kötni.
Dr. Sódar Mária jegyző: Még annyi kiegészíteni valóm van, hogy van egy szolgálati lakás, a
rendőré. Annyi információnk van, hogy a rendőr kiköltözött az épületből, a kulcs átadás még
nem történt meg. Az iskola utcából a bérlő kiköltözött. Ott fizetési kötelezettség nincs, mert a
lakók fizettek.
Az alpolgármester asszony kérésével kapcsolatban lehetne egy olyan határozati javaslat,
hogy a képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a számlatartozások rendezéséről
intézkedjen.
Krucsai József polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy a
jegyző által megfogalmazott határozati javaslat elfogadásra kerüljön, kézfelnyújtással
szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta
67/2010.(X.28.) sz. határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy
a szolgálati lakások, és önkormányzati tulajdonú ingatlanok esetében a hátralékos
számlatartozások rendezésére tegyen intézkedést.
Határidő: azonnal
Felelős: Krucsai József polgármester

6. sz. napirendi pont
Önkormányzat folyószámla – hitelkeret megújításáról döntés
Krucsai József polgármester: Anyagi helyzetünket figyelembe véve nem tudjuk nélkülözni,
hogy a folyószámla hitelt ne hosszabbítsuk meg . A pénzügyi előadó adjon tájékoztatást, most
hogy állunk. Jövő kilátások?

Gál Klára pénzügyi ügyintéző: Az előterjesztésből látszik a mai napi a pénzügyi
helyzet.Mai napon adószámláról átvezetésre került összeg a költségvetésre, és a mai napon
utaltunk fizetetlen számlákat. Most 263.673 forint a fizetetlen számlatartozásunk, ezek már
nem elmaradottak, jövőben esedékesek. A várható egyenlegünk -4 168.862 forintot mutat,
tehát látszik kihasználjuk a hitelt, plusz még számolnunk kell egyéb kiadásokkal -12,956916
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forint az egyenlegünk, ha mindent figyelembe veszünk.
A hitelkeretet átlagosan 70-80 %-os.
Krucsai József polgármester: Azért javasoltam, hogy a vízmű rekonstrukció, ha bemegy a
számlára, akkor kevesebb lesz a hitelkeret kihasználás. Mai napon teljesítettük, hogy 30
napon túli számlatartozásunk ne legyen.
Szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Aki egyetért, hogy az előterjesztés alapján
kerüljön meghosszabbításra a folyószámla hitelkeretünk, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

68/2010.(X.28.) sz. határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15.000.000,- Ft összegű
folyószámla-hitelkeret felvétele mellett döntött.
A hitel elsődleges fedezete az önkormányzat mindenkori éves költségvetése. A hitelkeret
további fedezetét képezi a helyi adók engedményezése, valamint a Medgyesbodzás,Széchenyi
u. 45.sz 241/2 hrsz.-ú illetve Medgyesbodzás Hunyadi u. 43. sz 283 hrsz.-ú ingatlanra
alapított keretbiztosítéki jelzálogjog.
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel és járulékainak visszafizetésére.
A hitel futamideje 1 év.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt a hitelügylet lebonyolításával.
Határidő: azonnal
Felelős: Krucsai József polgármester, dr. Sódar Mária jegyző
7. sz. napirendi pont:
Tájékoztató a szociális ellátások jövőbeli ellátásának lehetőségeiről
Krucsai József polgármester: Felkérem a jegyzőt, hogy ismertesse napirendi pontot.
Dr. Sódar Mária jegyző: Igazából előzőleg megkérdeztem a polgármester urat, hogy nekem
ezzel a ponttal milyen teendőm van , azt mondta ismertessen a jogszabályi hátteret, de előtte a
Polgármester Úr fog konkrét elképzeléseket vázolni. Lényegében nem tudom konkrétan mit
szeretnének hallani, a jogszabályi alapokról tájékoztatok, ha van valami kérdés, kérem
konkrétan tegyék fel és válaszolok rá.
Krucsai József polgármester: Családsegítés, gyermekjólét, házi segítségnyújtás és étkezés
esetében, ha társulásban csinálnánk, akkor plusz normatívák is lehetnének. A családsegítésnél
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a normatíva és belekerülési különbség lényeges volna. El kell mondanom a családsegítőnek
szólnom kellett, hogy a telefonszámla 10 ezer forint feletti ne legyen, mert voltak 50 ezer
forintos számlák is. Nem szeretném lehívni milyen számok lettek felhívva és mennyi ideig. Ez
az egy intézmény egyedül túllépte.
Laduver Attila képviselő: Le kell hívni, ez úgy működik, ha túllépi fizesse ki. Az
önkormányzat használ 44-t Ő meg 50-et.
Dr. Sódar Mária jegyző: Elrugaszkodnék a telefonszámlától és a napirendi ponthoz térnék
vissza, amennyiben lehetséges.
A társulással kapcsolatban ez január 1-ig Medgyesegyházával társulásban láttuk el a
gyermekjóléti szolgálatot. Ez egy úgynevezett feladatátadó társulás volt, de a költségvetési
törvény szerint erre csak 50 % -os normatívát igényelhettünk, így Medgyesegyháza
kezdeményezte ennek a felbontását.
Másik példa a közoktatási társulásunk , amely egy intézményfenntartó társulás .Ennél a
formánál arról van szó, hogy 2 vagy több önkormányzat létrehoz egy intézményt és a
feladatot a továbbiakban az látja el. Erre valóban plusz normatívákat lehet igényelni.

Krucsai József polgármester: ebbe a társulási formába még a csökkent munkaképességűeket
is be lehetne vonni, ennek utánanézünk, ha erre igény van.
Nagy Gézáné alpolgármester: A képviselő-testület gondolja, akkor egy tüzetes előterjesztést
szeretnénk várni, a társulás érdekében. Én is úgy gondolom társulási formában megoldható
lenne megfelelő jól megkötött társulási szerződéssel. Újra kell tárgyalnunk ,megfelelő
anyagot elébünk tenni.
Krucsai József polgármester: A közeljövőben meg fognak jelenni milyen főszámok lesznek,
ha önállóan tartsuk fenn, vagy ha társulásban.
Kérem határozzunk, aki egyetért azzal, hogy kerüljön kidolgozásra, milyen feltételekkel
lehetne társulásban megvalósítani a fenti szociális ellátásokat, majd ismét kerüljön a testület
elé megtárgyalásra kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
69/2010.(X.28.) sz. határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy
mérjék fel a szociális ellátások társulásban való ellátásának anyagi és vonzatát, majd egy
következő ülésre azt terjessze megtárgyalásra a képviselő-testület elé.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Sódar Mária jegyző
8. sz. napirendi pont:
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Önkormányzati vagyonról tájékoztató
Dr. Sódar Mária jegyző: Az erre a napirendi pontra vonatkozó előterjesztész a hitelkeretnél
ismertettük. Még kiküldésre került egy széleskörű kimutatás a hitelállományról, milyen
kintlévőségeink vannak.
Krucsai József polgármester: Szeretném, ha a pü előadó tájékoztatna, mert ilyen részletes
kimutatást régóta nem láttunk.
Gál Klára pénzügyi ügyintéző: Az előterjesztés szerint ismertetném a hiteleket. (melléklet
csatolva)
Krucsai József polgármester: Tájékoztatlak titeket, hogy a buszpályázat visszaigénylése
megtörtént. Kaptam olyan információt, hogy talán az idén hozzájutunk, rosszabb esetben csak
jövő júniusban.

9. sz. napirendi pont
Bejelentések
Krucsai József polgármester: Szeretnénk 2007. januárjától lévő gazdálkodásunkat
megvizsgáltatni egy könyvvizsgálóval. Azt hiszem e nélkül nehezen tudnánk tovább dolgozni.
Egy árajánlat érkezett és egy telefonon. Az egyik 10 ezer forint + ÁFA naponta, a másik pedig
nagyon borsos 4000 Ft/ára óránként.
Laduver Attila képviselő: Hány napig fog ez tartani?
Dr. Sódar Mária jegyző: Ez kb 30 nap, ami előzetesek szerint 400 ezer forintot jelentene.
Krucsai József polgármester: Kaphatnánk olyan instrukciókat, amiket hasznosíthatnánk.
Laduver Attila képviselő: A könyvvizsgáló általában nem instrukciókat javaslatokat ad,
hanem megállapításokat. Mikor volt utoljára ilyen átvilágítás?
Dr. Sódar Mária jegyző: Könyvvizsgáló nem tudom volt-e. Belső ellenőrzés minden éven
van. Ász vizsgálattavaly volt, és idény részleges ÁSZ ellenőrzés.
Szabó György Béla képviselő: Megállapítják a hiányosságokat, rámutat hogyan kell
helyrehozni?
Krucsai József polgármester: igen javaslatot is tesz.
Szabó György Béla képviselő: Én úgy veszem ki majd azt mondja rúgjon ki három embert és
megoldódik a probléma.
Gál Klára pénzügyi ügyintéző: A könyvvizsgáló azt nézi, hogy szabályosan végeztük-e. Őt
nem fogja megoldani, hogy mit tegyünk, nekünk kell levonni a tanúságokat.
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Laurovics István képviselő: Nekem az a véleményem, mivel ilyen szűkiben vagyunk, erre
400 ezret tenni. El kell ezt nekünk tudni dönteni, ide pár száz, oda, akkor már itt röpködnek a
félmilliók.
Laduver Attila képviselő: Én mindenképpen javaslom ezt a vizsgálatot.
Krucsai József polgármester: Kérem aki egyetért azzal, hogy a vizsgálatot megejtsük és ezt
az összeget a képviselő-testület különítse el, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:

70/2010.(X.28.) sz. határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2007-2010.
éveket gazdálkodását könyvvizsgáló igénybe vételével megvizsgáltatja. A feladattal Galuska
Józsefné Gyula Kőrösi Csoma S.1. Sz alatti könyvvizsgálót bízza meg.

Krucsai József polgármester: Szabályzatokat felül kell vizsgálni. Sokkal szigorúbban kell
venni a jelenléti íveket, a szolgáltatási szabályzat alkalmatlan.
Dr. Sódar Mária jegyző: A házkörüli szolgáltatások biztosítására gondol a polgármester.
Jelezték, vannak akik nem tudnak gondoskodni a saját kertjeikről, művelésbe adnák, ezért ház
körüli munkákat végeznénk cserébe. Egy szolgáltatási szabályzatot kellene elkészíteni erre
vonatkozóan.
Krucsai József polgármester: Az önkormányzati portákat már részben rendbe tettük. A
jövőben ezeken valamilyen gazdálkodást fogunk végezni. Valóban időseknél is tervezzük,
hogy ha nem tudják gondozni, a közmunka programon belül meg tudnánk oldani. Volt olyan
elképzelés, néhány jószágot tartsunk, van helyünk a szolgálati lakásnál ott vannak a jó
állapotban lévő ólak. Ilyen dolgokban gondolkodnánk. Értelmes munka lenne a
közmunkásoknak is, mert csoportosan vannak most és nincs látszata.
Laurovics István képviselő: Ott látom a problémát, hogy 70 évesnél rendbe a kert és
fiataloknál van elhanyagolva a kert. Nem javaslom, hogy egy 30-40 évesnek megcsinálja a
kertjét. Éppen az időseknél nem nagyon van gond. Segíteni kell az időseket, azt nem
ellenzem, de éppen az öregeknél van beművelve a kert.
Krucsai József polgármester: Erre majd ott lesz a felszólítás,majd naprakészen megy a
felszólítás.
Laduver Attila képviselő: Láttam egy riportfilmet Rozsáj az önellátó falu. Ott naponta 300ftért esznek a gyerekek, olcsó húst vehetnek, és kisegítik a rászorulókat. Nem érzem én
magunkat náluk kevesebbnek.
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Krucsai József polgármester: Azokról a portákról van szó, ahol jelentkeztek olyan idősek,
akik betegek, vagy beköltözik lányához, asztmás beteg, ő adná át a portáját használatra.
Laduver Attila képviselő: Azon is jó volna gondolkodni, hogy azok az elvadult földekkel mi
legyen.
Laurovics István képviselő: Az utcán tégla sóder, egyéb az utcán, hiába lettek felszólítva,
semmi látszatja nincs.
Dr. Gógucz Erzsébet Mónika képviselő: Egyéb törvényes eszközünk nincs az a baj.
Krucsai József polgármester: A jövő hónapba fel fogjuk mérni a járdáinkat, meg kell
igazítani, nem kel újra önteni, csak kiigazításra vár. Ez ismét munkát ad. Ez nem egy nagy
költség, hogy ahol hiányzik ki lehessen önteni. Ez mind értelmes látható, nyomon következő
munkát fog adni.
Természetesen az lenne jó, ha újra egy saját konyhát tudnánk működtetni.
Kérem akkor a jegyző a következő ülésre dolgozza ki hogyan lehet megvalósítani, hogy az
idősek portáját ház körüli munka fejében műveljük.
Dr. Gógucz Erzsébet Mónika képviselő: Ahol nem porta cserébe, ott pedig fizetés ellenében
lenne segítség.
Krucsai József polgármester: Majd ezeket pontosan hozzámérjük, hogy mi a fogyasztás,
hogy a költségünknél legyünk.
18.00 órakor Krucsai József polgármester szünetet rendel el.
18.15 órakor a képviselő-testület folytatja munkáját.
Krucsai József polgármester: Üzemanyag felhasználással kapcsolatban meg kell beszéljük a
nyilvántartását.
Szász Imréné pénzügyi ügyintéző: az elszámolásokat hogyan lehetne pontosabbá tenni, az
Apeh által minden hónapban kiadott elszámolással, árral számolnánk el a járműveket.
Készült ezzel kapcsolatos kimutatás, hajtó és kenőanyagokról, valamint üzemanyagról is.
Laurovics István képviselő: Személygépkocsinál és busznál könnyű a kiszámolás, de a
fűnyírókkal van a legnagyobb probléma, ott pontos adatokat nem tudunk, megközelítőleg
lehet számolni. Ezeket olyan pontosan nem lehet számon tartani, vagy figyelembe venni.
Krucsai József polgármester: A méteres fűbe nem fogunk beleküldeni semmilyen fűnyírót.
Szabó György Béla képviselő: Minden felújításra szorul. A hozzá nem értéssel odajutottunk,
hogy a fűnyírókkal nem lehet dolgozni.
Krucsai József polgármester: Vitte boldog-boldogtalan, nem lehetett nyomon követni. A
lehető legtakarékosabban próbálunk meg gazdálkodni.
Gál Klára pénzügyi ügyintéző: A normákat lehet, pontosan nem tudjuk bemérni. A
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szabályozás azonban nagyon fontos. Hozok egy számlát és kifizetjük, ez nem jó, ha nincs
mögötte munkanapló. Valamilyen szinten le kell szabályozni, mikor kinek lehet kifizetni.
Nagy Gézáné alpolgármester: Ha az előterjesztésben tett javaslatokat, mind betartjuk, akkor
lényegesen átláthatóbb lesz, és nyomon követhető.
Maximálisan egyetértek ezekkel a javaslatokkal, ezek ne csak javaslatok legyenek.
Szász Imréné pénzügyi ügyintéző: Az elszámolással nem volt probléma, csak mikor
pénzszűkében voltunk, akkor okozott gondot.
Szabó György Béla képviselő: Fűnyíróknál igazolni kell a teljesítményt, meg a traktornál is.
Mert ott nincs kilométer óra. A személygépkocsinál és busznál rendes az elszámolás, ott
annyira kötött a dolog, ott nincs kérdés. Azzal nem értek egyet, hogy az Apeh számlával
menjünk, mert a számlán van ár, hogy mennyibe kerül.
Laduver Attila képviselő: Szerintem te nem teheted meg, hogy te válassz és eldönts a
normákat.
Szabó György Béla képviselő: én az árakról beszélek.
Laduver Attila képviselő: A normát adja az Apeh, az ár meg a számlán van.
Gál Klára pénzügyi ügyintéző: Szorzó szerint el tudjuk számolni, akkor ehhez egy olyan
menetlevél kell, hogy el tudjuk számolni, egy két hónappal későbbi menetlevéllel nem tudunk
mit kezdeni..
Szabó György Béla képviselő: Én azt akarom, hogy mi állapodjunk meg egy normában.
Gál Klára pénzügyi ügyintéző: Megadták a normáját a busznak, nem kell megállapodni.
Szabó György Béla képviselő: Ez egy akkora feladatot ad nekem is meg a pénzügynek.
Szász Imréné pénzügyi ügyintéző: Miért nem jó amit megadtak a busznak egy
átlagfogyasztást.
Szabó György Béla képviselő: Ha ahhoz ragaszkodunk nekem jó.
Laduver Attila képviselő. A norma azért van, hogy azt betartsuk, Apeh normával tudjuk
elszámolni.
Krucsai József polgármester: Erről nem kell szavazni, ezen túlléphetünk, a törvényben
leírtak szerint fogják használni. Ahogy az Apeh leírja.
Laurovics István képviselő: Mindenképpen túlfogyasztás fog keletkezni számold ki a téli
hónapokat..
Krucsai József polgármester: A forgalmazó azért adott egy átlagnormát, hogy abba bele kell
férni.
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Nagy Gézáné alpolgármester: Választhatjuk, hogy norma alapján, vagy Apeh alapján.
Krucsai József polgármester: Ennek nem lesz így vége soha. Maradjunk abban, a
törvényben előírt fogyasztással kipróbáljuk hogyan fér bele a menetlevél is és a fogyasztás is
a törvény szerint történjen.
Más:
Gázóra-vízóra beolvasást a fogyasztás alapján szeretnénk.
Szeméttelepre őrzést kell biztosítani Laduver Attila bódét ajánlott fel. Ez így nem maradhat,
mert ezért bírságot fogunk kapni.
Régi buszról kellene dönteni, hogy két buszt párhuzamosan ne tartsunk fenn, ez pluszkiadás.
Ebbe kérem véleményt, hirdessük meg milyen árba és határidőbe. Ezt a lehető legrövidebb
időn belül meg kell hirdetni.
Szabó György Béla képviselő: A reális ára 1,3 millióban kellene meghirdetni, ez is irreális,
de ebből tudnak alkudni. 11 éves, jó állapotban van, ezt ne kótyavetyéljük el.
Laduver Attila képviselő: Próbáltam vitatkozni maradjon a busz, de meggyőztetek.
Krucsai József polgármester: Kérem, aki egyetért a busz eladásával, kézfelnyújtással
szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

71/2010.(X.28.) sz. határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Ford
Tranzit autóbuszt eladásra meghirdeti 1,3 millió vételár ellenében.
Határidő: azonnal
Felelős: Krucsai József polgármester

Krucsai József polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az
alpolgármesterrel az alábbi időpontokban tartunk a hivatalban fogadóórát.
Nagy Gézáné alpolgármester
Krucsai József polgármester

hétfő
: péntek

8-16
8-16

Jegyzőt kértük nézzen utána mik a lehetőségek településőr, mezőőr pályázat van-e?
Dr. Sódar Mária jegyző: Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium a településőri
szolgálatot 2009-ben hirdette meg. 2010.dec.31-ig van, valószínű várható a hosszabbítása. 3
formája van. Amennyiben az önkormányzat közcélú munka keretében látja el az IRM
egyszeri 80 ezer dologi jellegű költségre ad támogatást, ha nem közcélú munkásként akkor
bruttó 80 ezer egyszeri, és a havi munkabéréből 71ezer ft és járulék mértékéig ad támogatást.
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Ha az önkormányzat vállalja, beiskolázza, közterület felügyelővé képezi, akkor a havi
munkabérből 100 ezer forint+ járulékai erejéig ad támogatást az IRM.. Akkor azonban
köztisztviselő és akkor a fizetése is nő.
Krucsai József polgármester: Ezzel kapcsolatban beszélgettem a parancsnokkal a
rendőrségen, nagy valószínűséggel lesz lehetőség, hogy a településen véglegesített rendőr
legyen. A forrást a határrendészet megszüntetése biztosítja .Nagyon örülnénk, ha végre olyan
rendőr lenne, aki állományilag is ide tartozna.

Dr. Sódar Mária jegyző: Az önkormányzat a közigazgatási területéhez tartozó termőföldek
őrzésére, ide nem érteve az erdőt és halas tavat ,létesíthet mezőőri szolgálatot .Fenntartási és
működési költség biztosítására két forrás használható. A földhasználó vagy a tulajdonos
mezőőri járulékot fizet és ezen kívül van központi költségvetési hozzájárulás. Új szolgálatnál
a költség 50% de 300 ezer legfeljebb, illetve havonta a költségek 50 %-a max 50 ezer forint. A
dologi követelmények: formaruhát, vadászlőfegyvert kell biztosítani, járművet, mindennek
fenntartási költségei vannak. És a bér költségek.
Laduver Attila képviselő: Egy emberrel ezt nem lehet megcsinálni, ezt akkor lehet
megvalósítani, ha 24 órás szolgálat.
Laurovics István képviselő: A támogatás akkor nem is nagyon fedezi
Krucsai József polgármester: felmérjük a gazdáknál erre milyen szándék van, aztán ahol
működik megnézzük milyen feltételekkel, és a következő testületire ezzel elő tudunk jönni.
Dr. Gógucz Erzsébet Mónika képviselő: A gazdák beszállhatnak, vagy kötelezhetőek?
Dr. Sódar Mária jegyző: Ha rendeletet alkotunk, akkor kötelező.
Laurovics István képviselő: Nagy szükség volna rá, akkor nem történne ilyen, hogy a
csatornában a fólia beállnak a táblába és letörik a kukoricát.
Krucsai József polgármester: Útpályázatról csak tájékoztatok, 2-án fognak bejárásra jönni a
bírálók.
Szeretném, ha a temetkezési vállalkozó legalább három kifüggesztené az elérhetőségét.
Riasztós árajánlatot kaptunk, aki az önkormányzati riasztókat valamikor egybe végezte a most
végzővel.
Dr. Sódar Mária jegyző: intézmények riasztói távfelügyeletére kaptunk árajánlatot. 3000
Ft/áfa/hó. Jelenleg ez épületenként 6.200 Ft/hó áfánként.
Krucsai József polgármester: szakember vonatkozásában pontosabbak, hatékonyabbak.
Szabó György Béla képviselő:úgy látom Gábortelepen lesz plusz költség, mert ott nincs
telefon.
Krucsai József polgármester: Ebbe kérem akkor a döntést, ha úgy gondoljuk cseréljünk
szolgáltatót, aki egyetért az új ajánlattal, kézfelnyújtással szavazzon.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
72/2010.(X.28.) sz. határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
intézmények biztonsági felügyeletének szerződését a Medgyes Security-val (5666
Medgyesegyháza Zrínyi utca 7. ) felmondja, és helyette új szerződést köt Hungaro Secret Nagy Csaba vagyonvédelmi vállalkozóval (5666 Medgyesegyháza Deák u. 7.)
Felelős: Krucsai József polgármester
határidő: értelem szerint

Krucsai József polgármester: Ó-maros menti civil szervezet fordult kéréssel: állandó
helyiség használati igényt terjesztett elő, a régi pártház egyik kistermét és nagytermét kérik,
üzemeltetési költségeket fizetik. Vállalnák, hogy rendbe teszik az épületet.
Restály László képviselő: Milyen célra kérik?
Krucsai József polgármester: hagyományőrzés, adomány gyűjtés. Rendbe tartják, ha nem
kérünk bérleti díjat.
Restály László képviselő: A polgárőrség is ott van nem kéne őket kidobni, hogy fognak a
költségen osztozni?
Krucsai József polgármester: Nem lesz ott akkora fogyasztás, hogy ne tudjanak
megegyezni. A fiatalok jelezték, hogy részt vennének a polgárőr egyesület működésében is.
Közösségi sportot is szeretnének, egyesület is szeretnének megalakítani. Beindulhatna egy
sport élet.
Román Aranka Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja: Nap-mint nap szemtanúja
vagyok, hogy a pályára járnak a fiatalok és rongálnak. Mindent szétvernek, tudjuk kik azok
akik ezeket csinálják. Nem lehetne a szülőket elővenni térítsék meg a gyerekeik által okozott
kárt. Ha rászólunk kiröhög és durván beszól.
Én azt mondom meg kell térítse a szülő.
Dr. Gógucz Erzsébet Mónika képviselő: Abban igazad van, hogy megkeresni a törvényes
lehetőségeket, de ha nem tudod bebizonyítani akkor ő jelent fel.
Krucsai József polgármester: Jövő héten meg fogjuk nézni, hogy mit tudunk tenni.
Laduver Attila képviselő: Az Ó- maros akkor kapja meg a sportpályát van ott egy iroda is.
Restály László képviselő: Azt nem javaslom az a maradjon sportpálya.
Laurovics István képviselő: Igaza van Lacinak az maradjon sportpálya
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Dr. Gógucz Erzsébet Mónika képviselő: Hívjuk össze a polgárőrséget és az Ómarost,
rögzíteni ki mit vállal, akkor nincs gond.
Krucsai József polgármester: Akkor nem zárkózik el a képviselő-testület ettől, kérem aki
egyetért azzal, hogy a fenti civil szervezet részére térítési díj nélkül a rezsiköltség fizetése
fejében biztosítsunk helyiséget kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
73/2010.(X.28.) sz. határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ómaros Menti
Hagyományőrző Egyesület részére határozatlan időre, bérleti díj nélkül rezsi fizetési
kötelezettség mellett használatra bocsátja Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. szám alatti régi
pártház elnevezésű helyiségét.
Határidő: azonnal
Felelős: Krucsai József polgármester

Krucsai József polgármester: Buszgarázs építés. Most kiosztásra került a tervező vázlata a
várható költségekről. Ebben még futunk egy-két kört. A szakértő amit leírt erre nem látunk
lehetőséget.
Más:
Körjegyzőség lehetőségéről kértem tájékoztatót a jegyzőtől.
Dr. Sódar Mária jegyző: Két jogszabályra alapozva tenném meg ezt a tájékoztatást: az
önkormányzati törvény és a költségvetési törvény. A Körjegyzőség megyén egymással
határos települések ún társulása. 1000- nél több lakosnál ez egy lehetőség. Az önkormányzat
lehet kettő, vagy több . Már meglévő körjegyzőséghez csatlakozni csak naptári év első napján
lehet, hat hónappal korábbi döntéssel.
Új körjegyzőségnél nincs korlát.
A költségevtési törvény szerint 2010. évben
Alap-hozzájárulás :253 530 forint/körjegyzőség/hónap
Ösztönző hozzájárulás
Az alap-hozzájáruláson túl:
a két községből álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó községek együttes lakosságszáma eléri
vagy meghaladja az 1000 főt,

FAJLAGOS ÖSSZEG:

173 000 forint/körjegyzőség/hónap,

a három vagy négy községből álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó községek együttes
lakosságszáma nem éri el az 1000 főt,

FAJLAGOS ÖSSZEG:

152 000 forint/körjegyzőség/hónap,

a három vagy több községből álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó községek együttes
lakosságszáma eléri vagy meghaladja az 1000 főt, illetve az öt vagy több községből álló
körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó együttes lakosságszám nem éri el az 1000 főt,

FAJLAGOS ÖSSZEG:

297 000 forint/körjegyzőség/hónap, de a hat vagy
több tagból álló körjegyzőség esetén a
körjegyzőséghez tartozó hatodik településtől
további 20 000 forint/település/hó,
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a nagyközségi, városi (megyei jogú városi) székhelyű körjegyzőséget a székhelyhez kapcsolódó
második és minden további, de legfeljebb nyolc község után,

FAJLAGOS ÖSSZEG:

96 000 forint/kapcsolódó község/hónap.

Krucsai József polgármester: Ezt gondolatébresztőnek kértem, hogy gondolkozzon el a
képviselő-testület a jövőben, hogy kívánjuk ezt majd csinálni. Volt ez már tervezet, hogy
kötelezővé fogják tenni. Még előre nem látni semmi jelet, de hogy előbb-utóbb szorítanak
minket akkora plusz normatívákat nem biztos, hogy fogják adni.
Dr. Sódar Mária jegyző: Belső ellenőrzési terv ami most kiosztásra kerül.A belső
ellenőrzést kistérség berkein belül látjuk el. A tervet megelőzően a kockázati értékelés zajlott
le, kockázati tényezőket meghatározták, a jövő évben a legkockázatosabb területet
kiválasztva ellenőrzik a hivatalt.. Erre vonatkozik a terv.
Krucsai József polgármester: Kérem, aki az előterjesztésben megfogalmazott belsőellenőrzési tervet elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

74/2010.(X.28.) sz. határozat

Medgyesbodzás Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi belső
ellenőrzési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
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Medgyesbodzás Községi Önkormányzat 2011. évi ellenőrzési terve
Ellen
őrzen
dő
folya
mato
k és
szerv
ezeti
egysé
gek
Polgá
rmest
eri
Hivat
al

Az ellenzésre vonatkozó stratégia ellenőrzés
célja, módszere tárgya, terjedelme,

Időszak

Azonosított
kockázati
tényezők

Az ellenőrzés
típusa

Az ellenőrzés
ütemezése

2010

Gazdálkodási
tevékenység
informatikai
támogatottság
a megfelel

Szabályszerűségi,
pénzügyi,

2011. április

Az ellenőrzés
tapasztalatai
alapján
szükséges és a
meghatározott
intézkedések
megvalósulása

Pénzügyi
ellenőrzés

Tárgy:Gazdálkodási tevékenység informatikai
támogatottsága

Erőforrás
szükségessége

10 revizori nap
ellenőrzés

Módszer: informatikai programok,
dokumentumok nyilvántartások , szabályzatok
vizsgálata, interjú.

Részben tételes, részben szúrópróbaszerű
mintavételes vizsgálat

Terjedelem: célvizsgálat
Polgá
r-

mest
eri

Hivat
al

Cél: Annak értékelése, hogy az előző évben
lefolytatott pénzügyi ellenőrzés megállapításai
alapján a hiányosságok megszüntetésére készített
intézkedési tervben meghatározott feladatok
megvalósultak-e

Intézkedési
tervben
meghatározotta
k szerint

2011. április

3 revizori nap

utóellenőrzés

Tárgy: a pénzügyi elszámolások és
dokumentumok és az ehhez kapcsolódó
szabályozásban foglaltak érvényesülésének
vizsgálata

Módszer: eljárások szabályozásainak elemzése
és értékelése dokumentumok, nyilvántartások
vizsgálata.

Részben tételes, részben szúrópróbaszerű
mintavételes vizsgálat

Terjedelem :célvizsgálat
Polgá
r

Tárgy: Soron kívüli ellenőrzés az előre nem
azonosított kockázati tényezők kapcsán

2010

2 revizori nap

mest
eri

Hivat
al

Felelős: dr. Sódar Mária jegyző

Határidő: értelem szerint

22

Dr. Sódar Mária jegyző: Helyettesítések rendjét szükségszerű szabályozni a társulásokkal
kapcsolatosan.
Négy társulás esetén a polgármester helyettesítését Nagy Gézáné, Szabó György látnák el a
Polgármester Úr javaslata alapján .
Krucsai József polgármester: Kiegészítenék, ha a többi társulásnál, akár a többiek, a
megbízásommal a tanácskozásokon bárki részt vehet.
Így kérem, aki ezzel egyetért, akkor a helyettesítési rendeket foglaljuk határozatba.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatokat hozta:

75/2010.(X.28.) sz. határozat
Medgyesbodzás Önkormányzatának Képviselő-testülete - a települési önkormányzatok
többcélú társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 5. § (2) bekezdése alapján - úgy
rendelkezik, hogy Krucsai József polgármestert, mint a Dél-Békési Kistérség Többcélú
Társulás Tanácsának tagját akadályoztatása esetén Nagy Gézáné alpolgármester, együttes
akadályoztatásunk esetén Szabó György Béla teljes jogkörrel helyettesíti.
Határidő: a Társulás Munkaszervezete értesítésre azonnal
Felelős: Krucsai József polgármester
76/2010.(X.28.) sz. határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy az
Önkormágyzatot a Délkelet-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában Krucsai József polgármester képviseli,
akadályoztatása esetén Nagy Gézáné alpolgármester , együttes akadályoztatásunk esetén
Szabó György Béla képviselő teljes jogkörrel helyettesíti.
Felelős: Krucsai József
Határidő: értelem szerint

77/2010.(X.28.) sz. határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy az
Önkormágyzatot a Közép-Békési Kistérség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsában Krucsai József polgármester képviseli, akadályoztatása esetén Nagy
Gézáné alpolgármester , együttes akadályoztatásunk esetén Szabó György Béla képviselő
teljes jogkörrel helyettesíti.
Felelős: Krucsai József
Határidő: értelem szerint
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78/2010.(X.28.) sz. határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy az
Önkormányzatot a Medgyesegyháza-Újkígyós-Medgyesbodzás Szélessávú Informatika
Infrastruktúra Fejlesztése Beruházási Társulás Társulási Tanácsában Krucsai József
polgármester képviseli, akadályoztatása esetén Nagy Gézáné alpolgármester , együttes
akadályoztatásunk esetén Szabó György Béla képviselő teljes jogkörrel helyettesíti.
Felelős: Krucsai József
Határidő: értelem szerint

Nagy Gézáné alpolgármester: Bejelentések között szeretném tájékoztatni a képviselőtestületet, hogy a műhelynél a leltár felvétele megtörtént. Nem tűr halasztást, hogy nincs
anyagnyilvántartása az önkormányzatnak. A polgármester erről intézkedjen.
Borzasztó rossz állapotban van az épület, beázik, takargatni kell, selejtezni kell, olyasmi is
van, sok a kacat. A selejtezést is meg kell oldani.
Krucsai József polgármester: Főleg most, hogy ez a nagy mennyiségű áru ide fog érkezni,
ezzel felelősségteljesen kell bánni. Ez valóban nem tűr halasztást. Ezzel kezdjük a hetet, hogy
ezek a szabályozások elkészüljenek.
Dr. Sódar Mária jegyző: kiosztanék a leltározáshoz egy kiegészítést.
Szabó György Béla képviselő: Felreppent a hír az új kormánnyal kapcsolatban, hogy a
kispostákat visszahozzák. Ezt meg lehetne érdeklődni.
Krucsai József polgármester: Első a biztonság , a helyiség biztosítása.
Laduver Attila képviselő: A felvásárló hely annál jobb.
Krucsai József polgármester: Felveszem Dorogi Imrével a kapcsolatot.

Több tárgy és hozzászólás nem lévén Krucsai József polgármester az ülést 19.23 órakor
bezárta.
Kmf.
Krucsai József
Polgármester

Dr. Sódar Mária
jegyző

Szabó György Béla
Jkv. Hitelesítő

Laduver Attila
jkv. hitelesítő
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