Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38.
Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331
12/2010
JEGYZİKÖNYV
Készült:

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

Az ülés helye:

Községháza tanácskozó terme

Jelen vannak:

Varga Gábor polgármester
Czene Tiborné
Kiss György
Lajos Ferenc
Nagy Gézáné
- képviselı-testületi tagok

Jelen vannak még:
dr. Sódar Mária-jegyzı
Sramkó Katalin hivatali dolgozó, jkv. vezetı

Varga Gábor polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, az ülésrıl hiányzik,
Krucsai József alpolgármester, valamint Laurovics István képviselı, akik jelezték
távolmaradásukat és Laduver Attila aki kését jelezte, az ülés határozatképes. A jegyzıkönyv
hitelesítésével javaslom Lajos Ferenc és Kiss György 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:
I.

féléves beszámoló az önkormányzat gazdasági helyzetérıl

Varga Gábor Polgármester: Kérem, akinek bármilyen véleménye, hozzászólása van mondja
el.
Nagyné Gézáné képviselı: Mercedes busz csak a II. félévben jött meg?
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Dr. Sódar Mária jegyzı: igen.
Lajos Ferenc képviselı: A másik busszal mi lesz? Azt is megtartjuk?
Varga Gábor polgármester: Ezt is meg kell beszélni, majd döntse el a másik testület, már
csak két hét van hátra a választásig.

Nagy Gézáné képviselı: Közoktatási társulásnál óvoda iskola kimutatásnál útiköltség a 41 Ft
el lett írva?
Gál Klára pénzügyi ügyintézı: Nem, ez egy százalék arányos kifizetés egy
fejlesztıpedagógusnak
Varga Gábor polgármester: Kérem a képviselı-testület tagjait, aki egyetért az
elıterjesztésben foglalt határozatok elfogadásával, valamint a rendelet megalkotásával,
egyenként, határozatonként szavazzunk.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, az alábbi határozatot hozta
43/2010.(IX.15.)sz. határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a helyi önkormányzat 2010.
évi gazdálkodásának elsı félévi helyzetérıl szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja
jóvá.

1. Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának elsı félévi helyzetérıl szóló tájékoztató az
önkormányzat és költségvetési szerve adatait – a helyi önkormányzat 4/2010. (II.26.) számú
költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szerve
2010. évi költségvetési elıirányzatainak elsı féléves alakulása

2. A képviselı-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2010. évi költségvetési
elıirányzatának elsı féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
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Megnevezés

Bevételi elıirányzat
fıösszege
Kiadási elıirányzat
fıösszege

Eredeti
elıirányzat
(adatok ezer
forintban)

Módosított
elıirányzat
(adatok ezer
forintban)

224 113

232 117

2010. év
féléves
teljesítés
(adatok ezer
forintban)
96 840

224 113

232 117

92 974

Teljesítés
alakulása
(adatok %ban)
41,72
40,05

Költségvetési bevételek

3. Az önkormányzat 2010. évi elsı félévi teljesített - továbbá eredeti, módosított elıirányzat
szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. számú és 2. számú
mellékletek tartalmazzák.

A költségvetési kiadások

Mőködési kiadások

4. Az önkormányzat 2010. évi elsı félévben teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított
elıirányzat szerinti - mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a Képviselı-testület a
következık szerint hagyja jóvá:

Kiadási jogcímek

MŐKÖDÉSI FENNTARTÁSI KIADÁSOK
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

2010. évi
módosított
elıirányzat
(adatok ezer
forintban)

2010.06.30-i
teljesítés
(adatok ezer
forintban)

2010.06.3
0-i
teljesítés
(adatok
%-ban)

158 490

160 494

75 031

46,75%

63 281

63 791

24 066

37,73%

Eredeti
elıirányzat (adatok ezer
forintban)
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II. MUNKAADÓKAT TERHELİ JÁRULÉKOK

12 606

12 722

5 602

44,03%

III. DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ
KIADÁSOK

41 571

42 602

22 624

53,11%

5 637

5 637

4 520

80,18%

904

904

196

21,68%

34 491

34 838

18 023

51,73%

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ MŐKÖDÉSI KIADÁS
V. MŐKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS
VI. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT
ELLÁTÁSOK

5. A képviselı-testület az önkormányzat 2010. év elsı félévében teljesített - továbbá az
eredeti, és a módosított elıirányzat szerinti - mőködési kiadásait kiemelt elıirányzatonként
az 4. számú és 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Felhalmozási kiadások

6. Az önkormányzat felhalmozási (beleértve a felújításokat is) kiadásait a képviselı-testület
az alábbiak szerint határozza meg.

Kiadási jogcímek

2010. évi
módosított
elıirányzat
(adatok ezer
forintban)

Eredeti
elıirányzat
(adatok ezer
forintban)

2010.06.30-i
teljesítés
(adatok ezer
forintban)

2010.06.30-i
teljesítés
(adatok %-ban)

FELHALMOZÁSI KIADÁS
Felújítás

0

0

0

0,00%

38 400

38 400

0

0,00%

0

0

78

0,00%

Jármővásárlás (tanyagondnoki busz)

10 149

10 149

0

0,00%

Beruházás áfája

12 137

12 137

19

0,16%

Beruházás összesen:

60 686

60 686

97

0,16%

Elsı lakáshoz jutás támogatása

200

200

0

0,00%

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

200

200

0

0,00%

1 863

1 863

1 072

57,54%

62 749

62 749

1 169

1,86%

Útberuházás
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása

Felhalmozási célú kamatkiadás
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN
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A felhalmozási kiadásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.
Finanszírozási kiadások

7. Az önkormányzat 2010. évi elsı félévben teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított
elıirányzat szerinti - finanszírozási kiadási elıirányzatait a Képviselı-testület a következık
szerint hagyja jóvá:

Bevételi jogcímek

2010. évi
módosított
elıirányzat
(adatok ezer
forintban)

Eredeti
elıirányzat
(adatok ezer
forintban)

2010.06.30-i
teljesítés
(adatok ezer
forintban)

2010.06.30-i
teljesítés
(adatok %-ban)

FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése pénzügyi
vállalkozásnak

2 874

2 874

1 178

40,99%

Rövid lejáratú hitel visszafizetése (munkabérhitel)

0

0

5 000

100,00%

Likviditási hitel (folyószámlahitel technikai jelleggel)

0

0

9 235

100,00%

2 874

2 874

15 413

536,29%

Összesen:

A finanszírozási kiadásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.

8. Az önkormányzat 2010. évi elsı félévben fennálló hitelállományát a Képviselı-testület a
13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Költségvetési kiadások és bevételek szakfeladatonként
9. Az önkormányzati hivatal 2010. elsı félévben teljesített költségvetését feladatonként a 3.
számú, 8. számú és 10. számú mellékletek tartalmazzák.

10. Az Önkormányzat létszám adatait a 11. számú melléklet tartalmazza.
Költségvetési tartalék, illetve a hiány/többlet alakulása

11. Az önkormányzat költségvetési tartaléka 6 000 ezer forint.
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12. Az önkormányzat képviselı-testülete a költségvetési hiány, illetve többlet összegét az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
Hiány: Többlet: A határozathoz kapcsolódó mellékletek csatolva.

Határidı: értelem szerint
Felelıs: Varga Gábor polgármester
Mellékletek

1. számú melléklet: Az Önkormányzat 2010 év 06.30-án teljesített bevételei fıbb bevételi
jogcímenként
2. számú melléklet: Az önkormányzat 2010 év 06.30-án teljesített bevételei forrásonként
3. számú melléklet: Az önkormányzat 2010 év 06.30-án teljesített bevételei szakfeladatok
szerinti bontásban
4. számú melléklet: Az önkormányzat 2010 év 06.30-án teljesített kiadásai fıbb kiadási
jogcímenként
5. számú melléklet: Az önkormányzat 2010 év 06-30-án teljesített mőködési kiadásai
forrásonként
6. számú melléklet: Az önkormányzat 2010 év 06.30-án teljesített finanszírozási kiadásai
7. számú melléklet: Az önkormányzat 2010 év 06.30-án teljesített felhalmozási kiadásai
forrásonként
8. számú melléklet: Az önkormányzat 2010 év 06.30-án teljesített kiadásai szakfeladatok
szerinti bontásban
9. számú melléklet: Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése 2010. év 06.30.
10. számú melléklet: Az önkormányzat 2010 év 06.30-án teljesített bevételei és kiadásai
feladatonként
11. számú melléklet: Létszámadatok 2010.év 06-30-án
12. számú melléklet: Pénzforgalom egyeztetése 2010. év 06.30-án
13. számú melléklet: Hitelállomány 2010. 06.30-án

16.37 érkezett Laduver Attila képviselı.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, az alábbi határozatot hozta:
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44/2010(IX.15).sz. határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
elfogadja a Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ
Medgyesbodzási Óvodájának 2010. I. félévi gazdálkodásról
szóló beszámolóját az elıterjesztés szerinti tartalommal
Felelıs: Varga Gábor polgármester
Határidı: értelem szerint
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta.

10/2010.(IX.16.) önkormányzati rendelet
Medgyesbodzás Község
Önkormányzatának Képviselı-testülete
megalkotta 10/2010.(IX.16.) önkormányzati rendeletét az
Önkormányzat 2010. évi
költségvetésérıl szóló 4/2010.(II.26.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
2. napirendi pont
2009. évi belsı ellenırzés
Dr. Sódar Mária jegyzı: Kiküldésre került az anyag egy összefoglalást készítettem errıl.
Kérem az ezzel kapcsolatos kérdéseiket mondják el.
45/2010.(IX.15.) sz. határozat
Medgyesbodzás Község
Önkormányzatának Képviselı-testülete
elfogadja az Önkormányzat 2009. évi belsı
ellenırzésérıl szóló
jelentést.
Felelıs: Varga Gábor polgármester
Határidı: értelem szerint
Bejelentések:
Dr. Sódar Mária jegyzı: Mélyszegénységben lévık integrációját segíti elı egy pályázati
lehetıség amelyet a kistérség kíván benyújtani . Nem csak a szegénységben élık, hanem a
munkatársakat is segítené, továbbképzéseken.
Varga Gábor polgármester:. Kérem aki az elıterjesztésben foglalt határozati javaslat
elfogadásával egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
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46/2010.(IX.15.) sz. határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselı Testülete
megtárgyalta a „Döntés a TÁMOP-5.1.3.-09/2 Közösségi
felzárkóztatás a mélyszegénységben élık integrációjáért c.
pályázat elıkészítése” tárgyú elıterjesztést és az alábbiak
szerint dönt:
1. Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselı Testülete egyetért azzal, hogy
Medgyesbodzás a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása vezetésével felálló
konzorcium által, a TÁMOP-5.1.3.-09/2 Közösségi felzárkóztatás a
mélyszegénységben élık integrációjáért c. pályázati felhívására benyújtandó
pályázat programjában szereplı akcióterülethez csatlakozzon és a pályázatban, mint
akcióterületi település szerepeljen.
2. Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselı Testülete egyetért azzal, hogy a
település partnerként együttmőködjön a pályázó konzorciummal a projekt
elıkészítésében és megvalósításában, és felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy erre
vonatkozóan partnerségi együttmőködési megállapodást írjon alá a pályázó
konzorciummal.
3. Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselı Testülete felhatalmazza a
Polgármestert,
hogy
a
pályázat
elıkészítéséhez
(helyzetelemzéshez,
szükségletfelméréshez, illeszkedés biztosításához) a településre vonatkozóan adatokat
közöljön a pályázó konzorciummal.
Felelıs: Polgármester
Határidı: azonnal
Dr. Sódar Mária jegyzı: júliusban tanyagondnoki busz beszerzése megtörtént. Vállaltuk,
hogy megfelelı tároló helyet biztosítunk a gépjármőnek. A vágóhíd épületet kezdte az
Önkormányzat renoválni. Az írásbeli elıterjesztés ennek felújításnak a költségeirıl szól.
Varga Gábor polgármester: Fent a koszorú, tetı kell rá, idáig eljutottunk.
Laduver Attila képviselı: Nem látok benne semmi kivetnivalót. Benne van a pályázatban,
hogy ezt meg kell csináljuk.
Nagy Gézáné képviselı: Ez három millióba kerül?
Varga Gábor polgármester: A faanyagot meg kell venni, azért kell elkülöníteni, pontosan
nem lehet még tudni mennyibe kerül. Ha nem használjuk fel, az nem okoz majd gondot, de
most át kell csoportosítani. De nézzétek meg a munkálatokat.
( A képviselı-testület elhagyta az üléstermet megtekintette a munkálatokat majd folytatta
munkáját)
Varga Gábor polgármester:Kérem, a képviselı-testület tagjait, aki ezzel egyetért,
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kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
47/2010.(IX.15.)sz. határozat
Medgyesbodzás község Önkormányzatának képviselı-testülete
úgy határoz, hogy a tanyagondnoki gépjármő elhelyezéséhez
szükséges beruházáshoz a 4/2010.(II. 26.) önkormányzati
rendeletben 54911 szakfeladaton szereplı 3,812 millió forint
dologi kiadásból 2,5 millió forintot , valamint az ehhez tartozó
625 ezer forint Áfa költséget átcsoportosít.
Felkéri a jegyzıt a költségvetési rendelet ennek megfelelı
módosítására.
Felelıs: Varga Gábor polgármester,
dr.Sódar Mária jegyzı- a költségvetési rendelet módosítására
Határidı: értelem szerint

Dr. Sódar Mária jegyzı: Az I félévi beszámoló elıterjesztésében is olvashattuk, hogy az
útpályázat elutasításra került , de ugyanazon feltételekkel és költséggel a mai napon beadásra
került újból, de a korábbi Hunyadi utca győjtıúttá minısítése mellet az Ady és Névtelen
utcákat is azzá kellene hogy megfeleljünk a kiírásnak.
Varga Gábor polgármester: Ehhez a lakosnak most nem kell pénzt tegyen, ez ne legyen
akadálya a pályázatnak.
Nagy Gézáné: Mennyi az anyagi vonzata ennek?
dr. Sódar Mária: 500 ezer forint
Varga Gábor polgármester: Erre már különítettünk el, de nem kerül annyiba, mint eredetileg
terveztük, külön költséget nem jelent.
Kérem, a képviselı-testület tagjait, aki az elıterjesztéssel egyetért, kézfelnyújtással
szavazzon.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

48/2010.(IX.15.) sz. határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat
Képviselı-testülete úgy
határoz, hogy
győjtıúttá kívánja minısíteni a Hunyadi utcát ,
Ady Endre utcát és Névtelen utcát
(34.hrsz)
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Határidı: azonnal
Felelıs: Varga Gábor polgármester
Sramkó Katalin hivatali dolgozó: A „Bodzásiút” Kft megszüntetése elérkezett abba a
stárdiumba, amikor már csak a bíróság részérıl a törlés van hátra. Ehhez szükséges a
Önkormányzat, mint többségi tulajdonos olyan határozata, amely alapján megismerte a Kft
döntését, zárómérlegét és adóbevallását
49/2010.(IX.15.) sz. határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának képviselı-testülete
jóváhagyólag elfogadja és tudomásul veszi a „Bodzásiút” Kft.
„v.a.” 2010. június hó 18. napján hozott 1/2010.06.18. számú
határozatait, amelyben a Kft a megszőntetésével kapcsolatosan a
taggyőlés elfogadta az adóbevallásokat, a végelszámolás utolsó
üzleti évérıl készült számviteli törvény szerinti beszámolót, a
vagyonfelosztási javaslatot, a végelszámolási idıszak gazdasági
eseményeinek bemutatásáról szóló összefoglaló értékelést
(zárójelentést), és a gazdasági társaság ily módon történı
megszőntetésérıl, valamint a cég iratanyaga ırzésének
helyeként megjelölt Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. sz. alatti
ingatlanról, ahol az iratanyag ırzése ingyenesen történik.
Jóváhagyólag elfogadja és tudomásul veszi a felosztott vagyon
(vagyonfelosztási határozat) kiadásának idıpontját a cég
törlésére vonatkozó végzés meghozatalát követı 30 napon belüli
idıpont vonatkozásában és jóváhagyólag elfogadja és tudomásul
veszi Sramkó Katalin végelszámoló felmentését a végelszámolói
feladatok alól.
Határidı: értelem szerint
Felelıs Varga Gábor polgármester

Varga Gábor polgármester: Közbiztonság, kistérségin felmerült. Föl kell lépni azokkal, akik
tisztességtelenül élnek. Jelezni kéne, mit tárjuk a média elé.
Végezetül szeretném megköszönni minden képviselınek az elmúlt négy évben végzett
munkáját. A választásra azoknak akik ismét indulnak kívánok sok sikert.
Több tárgy nem lévén Varga Gábor polgármester az ülést 16.45 órakor berekesztette.

Kmf.

Varga Gábor

Dr. Sódar Mária
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Polgármester

jegyzı

Lajos Ferenc
Jkv. Hitelesítı

Kiss György
jkv. hitelesítı
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