Medina Község Önkormányzata
MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ – TESTÜLETE

2013. április 23. napján megtartott
nyilvános ülésének
JEGYZŐKÖNYVE

Az ülésen alkotott rendeletek
száma:
7/2013. (IV. 28.)

tárgya:
Medina Község Önkormányzata 2012. évi
költségvetési rendelete módosításáról

8/2013. (IV. 28.)

Medina Község Önkormányzata 2012. évi
költségvetési beszámolójának elfogadása

9/2013. (IV. 28.)

Helyi közutak nem közlekedési célú használata

10/2013. (IV. 28.)

Helyi civil szervezetek támogatásáról szóló
rendelet megalkotása

Az ülésen hozott határozatok
száma:
68/2013. (IV. 23.)

tárgya:
Szekszárdi Városi Rendőrkapitányság 2012. évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

69/2013. (IV. 23.)

Polgárőrség újraszerveződésének támogatása

70/2013. (IV. 23.)

2014. évi költségvetési koncepció elfogadása

71/2013. (IV. 23.)

Szociális étkezési térítési díjak felülvizsgálata

72/2013. (IV. 23.)

Civil szervezetek 2012. évi támogatásokkal való
elszámolásáról

73/2013. (IV. 23.)

Civil szervezetek 2013. évi pályázatának kiírása

74/2013. (IV. 23.)

2013. évi közművelődési program elfogadása
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75/2013. (IV. 23.)

Háziorvosi ügyeleti szerződés módosítása
(ügyeleti díjak)

76/2013. (IV. 23.)

ERÖV társulási megállapodás I. módosítása

77/2013. (IV. 23.)

Járási hivatallal kötött megállapodás módosítása

78/2013. (IV. 23.)

Játszótér hintával bővítése

ZÁRT ÜLÉS:
79/2013. (IV. 23.)

Egyedi hatósági ügy

80/2013. (IV. 23.)

Egyedi hatósági ügy

81/2013. (IV. 23.)

Egyedi hatósági ügy
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Medina Község Önkormányzat Képviselő – testületének 2013. április 23-án
(kedd) 8 00 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Önkormányzat Hivatal Polgármesteri tárgyaló
Jelen vannak:

Vén Attila
Götz Csabáné
Lang Katalin
Szokics Elek

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Távol maradt:

Balogh József

alpolgármester

Az Önkormányzat részéről:

dr. Baranyai Eszter
Parrag Istvánné
Rákics Darinka

jegyző
gazdálkodási főelőadó
jegyzőkönyvvezető

Vén Attila polgármester köszönti a képviselő–testületi ülésen megjelenteket.
Tájékoztatásul elmondja, hogy Balogh József alpolgármester egyéb elfoglaltsága miatt
távol maradt. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, és az ülést megnyitja.
A Képviselő – testület a napirendet egyhangúlag elfogadta, és az alábbiak szerint
állapította meg.
NAPIREND:

1.) Szekszárdi Városi Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről szóló
beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Vén Attila polgármester és dr. Pilisi Gábor, Szekszárd Városi
Rendőrkapitányság vezetője (írásbeli előterjesztés)
2.) Medina Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Vén Attila polgármester (írásbeli előterjesztés)
3.) Medina Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési beszámolójának
elfogadása
Előterjesztő: Vén Attila polgármester (írásbeli előterjesztés)
4.) Medina Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának
elfogadása
Előterjesztő: Vén Attila polgármester (írásbeli előterjesztés)
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5.) Szociális étkezési térítési díjak felülvizsgálata
Előterjesztő: Vén Attila polgármester (írásbeli előterjesztés)
6.) Helyi közutak nem közlekedési célú használatáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Vén Attila polgármester (írásbeli előterjesztés)
7.) Helyi civil szervezetek 2012. évi támogatásokkal való elszámolása
Előterjesztő: Vén Attila polgármester (írásbeli előterjesztés)
8.) Helyi civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Vén Attila polgármester (írásbeli előterjesztés)
9.) Helyi civil szervezetek számára 2013. évi működési pályázat meghirdetése
Előterjesztő: Vén Attila polgármester (írásbeli előterjesztés)
10.) 2013. évi közművelődési program megtárgyalása
Előterjesztő: Vén Attila polgármester (írásbeli előterjesztés)
11.) Háziorvosi ügyeleti szerződés módosítása
Előterjesztő: Vén Attila polgármester (írásbeli előterjesztés)
12.)
Első
Magyar
Önkormányzati
megállapodásának módosítása

Víziközmű

Társulás

társulási

Előterjesztő: Vén Attila polgármester (írásbeli előterjesztés)
13.) Szekszárdi Járási Hivatallal kötött megállapodás módosítása
Előterjesztő: Vén Attila polgármester (szóbeli előterjesztés)
14.) Képviselői kérdések, hozzászólások, egyebek
ZÁRT ÜLÉS: 1.) Egyedi hatósági ügyek megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Baranyai Eszter jegyző (helybeli írásbeli előterjesztés)
Vén Attila polgármester elmondja, hogy mindenki megkapta a kidolgozott,
előterjesztéseket, így volt idő a megfelelő felkészülésre.
Ezt követően a Képviselő–testület megkezdi a napirend szerinti ügyek megtárgyalását.
1.) Szekszárdi Városi Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről szóló
beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Vén Attila polgármester és dr. Pilisi Gábor, Szekszárd Városi
Rendőrkapitányság vezetője (írásbeli előterjesztés)
Vén Attila polgármester külön köszönti dr. Pilisi Gábort, a Szekszárd Városi
Rendőrkapitányság vezetőjét és megköszöni egész éves munkájukat és
segítőkézségüket, kihangsúlyozza, hogy Konrád János medinai körzeti megbízott és az
önkormányzat között nagyon jó a kapcsolat, a település a munkájával maximálisan
elégedett. Átadja a szót dr. Pilis Gábornak.
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Dr. Pilisi Gábor, Szekszárd Városi Rendőrkapitányság vezetője, megköszöni a szót és
elmondja, hogy nagyon jó érzés a dicsérő szavakat hallani, Konrád János körzeti
megbízott munkájával a kapitányság is meg van elégedve egy fiatal, agilis a munkáját
pontosan végző fiatalember. Elmondja, hogy a beszámoló anyagából kiderül, hogy
összegzés együttesen tartalmazza a kapitányság 2012. évi munkáját, valamint látszik
az anyagból, hogy külön kirészletezve szerepel Medina is. Összességében elmondható,
hogy jelentősen csökkent a bűncselekmények száma Tolna megyében.
Célja, hogy egyre több rendőri jelenlét legyen az utcákon ez megvalósult, ezzel is az
emberek szubjektív biztonság érzetét próbálják megerősíteni.
Medina tekintetében ahol kb. 800 fő lakik, elmondható, hogy összességében átlagos a
bűncselekmények száma. Továbbra is ígérheti, hogy nem csak egyedül fogja a
munkáját végezni a körzeti megbízott, hanem erősítéssel, segítséggel, mert az északi
csoport, melynek Medina is tagja, igen jól működik. A településen a polgárőrség
hanyatlását tapasztalja, de ez biztosan csak átmeneti időszak. Nagyon szívesen
felajánlja a segítséget akár agitációval, vagy előadás sorozat megtartásával
kapcsolatban, talán akkor lennének új tagok, akik szívesen segítenék a rendőrség
munkáját. Szeretné megköszöni az önkormányzat eddigi segítségét, amit a kapitányság
fele és a körzeti megbízott fele nyújtottak.
Vén Attila polgármester megköszöni a 2012.évi rendőrségi beszámolót, és bízik a
további jó munkakapcsolatban.
Parrag Istvánné gazdálkodási főelőadó elmondja, hogy ő volt a polgárőrség vezetője,
de egyéb elfoglaltsága miatt úgy döntött, hogy ezt a tisztséget nem tudja tovább
vállalni, de megköszöni a felajánlott segítséget és továbbítani fogja a mostani
vezetőség felé.
Dr. Pilisi Gábor, a rendőrkapitányság vezetője elmondja, hogy egy 10-15 főt összefogó
egyesület már elég lenne, akik szabadidejükben vállalni tudják a településen a rendőri
munka segítését és természetesen ezzel kapcsolatban mindennemű segítségre
számíthat Medina.
Lang Katalin képviselő javasolja, hogy a polgárőrség és a szekszárdi szőlőszem
mozgalom vegye fel a kapcsolatot, hogy még hatékonyabb legyen a munka.
Dr. Pilisi Gábor a rendőrkapitányság vezetője elmondja, hogy Szekszárd városa sokat
köszönhet a Szőlőszem mozgalomnak a tanyák védelme segítségükkel jobban
megoldott. Tájékoztatásul elmondja, hogy a mozgalom megkeresését kapott
Dombóvár városától is, hogy ott is működjenek együtt a rendőrséggel.
Götz Csabáné képviselő szeretné megköszönni az iskolarendőr munkáját és bízik
benne, hogy a jövőben is sikeres lesz az együttműködés.
Szokics Elek képviselő kérdést intéz a szerb temetőben a keresztek ellopásával és az
önkormányzatnál elkövetett betöréssel kapcsolatban. Elmondása szerint kicsit sértő,
hogy a bejelentést követően egy hét elteltével jöttek ki a nyomokat felvenni a
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temetőbe. A falu embere úgy kezeli a hivatali betörést, hogy csak olyan lehetett, aki
helyismerettel rendelkezik.
Dr. Pilisi Gábor a rendőrkapitányság vezetője elmondja, hogy utánanéz, a
keresztlopásnál mennyi idő után jöttek ki a nyomokat felvenni.
Tájékoztatásul közli, hogy a hivatali betörés lezárása nem végleges lezárás, hiszen
elévülésig bármikor elővehető és újra indítható a nyomozás.
Vén Attila polgármester az elhangzottak ismeretében kéri a Szekszárd Városi
Rendőrkapitányság 2012.évi munkájáról szóló beszámoló elfogadását.
A polgármester szavazást rendel el a 2012.évi rendőrségi beszámoló elfogadásáról.
Több kérdés, hozzászólás nem érkezik, a Képviselő–testület 4 egyhangú igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
68/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat
A Szekszárdi Város Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről
szóló beszámolójának elfogadásáról
Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete akként határozott,
hogy
a Szekszárdi Rendőrkapitányág 2012. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület a Rendőrkapitányság 2012. évi munkáját
megköszöni.
Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Vén Attila polgármester
Több kérdés, hozzászólás nem érkezik, a Képviselő–testület 4 egyhangú igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
69/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat
A Medinai Polgárőrség újszerveződésének támogatásáról
Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete akként határozott,
hogy
a Medinai Polgárőrség működésének újraszervezése érdekében minden
segítséget megad az Egyesület vezetőségének, és a tárgyban kéri a
Szekszárdi Rendőrkapitányág szakmai támogatását.
Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Vén Attila polgármester
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2.) Medina Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Vén Attila polgármester (írásbeli előterjesztés)
Vén Attila polgármester elmondja, hogy könnyebb legyen az áttekintés a 2.,3.,4.
napirendi pontok szorosan összekapcsolódnak mivel egymásra épülnek. Amikor a
2012. évi költségvetés elfogadásra került akkor még nem látszott előre, hogy a
költségvetés az év folyamán hogyan fog teljesülni. Ezért szükséges a 2012. évi
költségvetés módosítása, majd a módosítássokkal a beszámoló elfogadása és
természetesen a 2014 évi koncepció elfogadása, hiszen eddig november 30-ig kellett
elfogadni azt, most április 30-ig. Elmondja, hogy látszik, hogy az eredeti előirányzat
141 millió forint volt, ezzel szemben 177 millió forintra teljesültek a bevételek.
Lang Katalin képviselő megkérdezi, hogy pontosan mit tükröz a 4.§ R. 3.§ (1)
bekezdésében a hitel törlesztés előirányzata: 45.710 ezer forint.
Parrag Istvánné gazdálkodási főelőadó elmondja, hogy ez a folyószámla hitelhez
kapcsolódó pénzmozgást tükrözi, mivel ez a hitel úgy működik, hogy igénybe vesszük,
majd feltöltjük és ennek a mozgása látható ebben az összegben.
Lang Katalin képviselő megkérdezi a 8.000 forint lakossági kölcsön az mit tükröz?
Parrag Istvánné gazdálkodási előadó elmondja, hogy az pedig az előző évről áthozott
összeg és ezért kell a módosítás az áthúzódás 2011.évről 2012.évre vonatkozik.
Szokics Elek képviselő megkérdezi, ha már egyszer volt elfogadott költségvetés, akkor
azon hogyan lehet most változtatni?
Dr. Baranyai Eszter jegyző elmondja, hogy ha a gyakorlatban a költségvetés másként
teljesül, mint ahogy az egyébként tervezésre került, akkor azt ilyenkor módosítani
lehet. Ha még pontos is a tervezés, év közben is sok olyan határozat születik a
pénzmozgásokkal kapcsolatban, amik befolyásolják a költségvetést. Elviekben minden
egyes ilyen alkalommal is módosíthatnánk a költségvetési rendeletet, de az
követhetetlen nagy munka lenne, és az államháztartásról szóló törvény erre nem is
kötelez bennünket. De ajánlott legalább évente kétszer módosítani a költségvetési
rendeletet.
Szokics Elek képviselő megkérdezi, hogy a költségvetés bármely pontja módosítható?
Dr. Baranyai Eszter jegyző elmondja, igen, természetesen, abban az esetben, amikor a
képviselő-testület minősített szótöbbséggel dönt a módosításról.
Szokics Elek képviselő véleménye szerint három év alatt ez eddig nem fordult elő,
hogy módosítani kellett a költségvetési rendeletet.
Dr. Baranyai Eszter jegyző elmondja, hogy nem gondolja, hogy így történhetett, és az
elég nagy baj is lenne.
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Vén Attila polgármester elmondja, hogy ez mindig is így működött és azóta is, amióta
ő a polgármester, többször volt költségvetési rendelet módosítás. Költségvetési
beszámolót rendelet módosítása nélkül nem lehet elfogadni.
A polgármester szavazást rendel el a 2012. évi költségvetési rendelet módosításának
elfogadásáról.
Több kérdés, hozzászólás nem érkezik a Képviselő – testület 3 igen 1 nem szavazattal,
minősített szótöbbséggel az alábbi rendeletet alkotja:
MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2013. (IV. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL
SZÓLÓ 1/2012.(II. 3.) RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(Az aláírt önkormányzati rendeletet a jegyzőkönyv melléklete.)
3.) Medina Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési beszámolójának
elfogadása
Előterjesztő: Vén Attila polgármester (írásbeli előterjesztés)
Vén Attila polgármester az előzőek tükrében kéri a 2012.évi költségvetési beszámoló
elfogadását a rendeletben tartalmazott módosításokkal.
A polgármester szavazást rendel el a 2012. évi költségvetési beszámoló elfogadásáról.
Több kérdés, hozzászólás nem érkezik a Képviselő – testület 3 igen 1 nem szavazattal,
minősített szótöbbséggel az alábbi rendeletet alkotja:
MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2013. (IV. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
BESZÁMOLÓJÁRÓL
(Az aláírt önkormányzati rendeletet a jegyzőkönyv melléklete.)
Lang Katalin képviselő elmondja, hogy kiszámolta a szociális ellátásokból a lakosság
42 %-a részesül valamilyen formában, jó lenne, ha a lakosság is tudomást szerezne
erről a statisztikáról valamilyen formában, hogy tudják mennyi támogatást kapnak a
szociális hálón keresztül a településen az önkormányzattól.
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4.) Medina Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának
elfogadása
Előterjesztő: Vén Attila polgármester (írásbeli előterjesztés)
Vén Attila polgármester elmondja, hogy a 2014. évi koncepciót április 30-ig kell
elfogadni. Elsődleges célja a következő évi gazdálkodásra vonatkozó elképzelések
nagyvonalú megfogalmazása, és az elérni kívánt célok meghatározása. Ezzel
összhangban a költségvetés végleges kialakításához szükséges alapelvek, szempontok,
célkitűzések meghatározására szerepel az előterjesztésben, például mennyi embert
kívánunk foglalkoztatatni, helyi adó bevételek alakulása, iskola és az óvoda
megtartása, fenntartása.
Götz Csabáné képviselő elmondja, hogy a napi változásokat is nagyon nehéz követni,
nemhogy ennyire előre tervezni 2014.évre.
Dr. Baranyai Eszter jegyző elmondja, hogy az előterjesztést úgy próbálták
összeállítani, hogy a koncepció elméleti koncepció legyen, elméleti dolgokat és a
kormány által megfogalmazott terveket tartalmazza a koncepció.
A polgármester szavazást rendel el a 2014. évi költségvetési koncepció elfogadásáról.
Több kérdés, hozzászólás nem érkezik a Képviselő–testület 4 egyhangú igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
70/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat
A 2014. évi költségvetési koncepció elfogadásáról
Medina Község Önkormányzat Képviselő –testülete elfogadja a 2014. évi
költségvetési koncepciót az alábbiak szerint
1.
Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014.
évre szóló költségvetési koncepcióról készült polgármesteri előterjesztést
megtárgyalta és elfogadja.
2.
A képviselő-testület a költségvetés előkészítése során
érvényesítendő célokat, végrehajtandó feladatokat, illetve a költségvetésbe
beépítendő elveket az alábbiak szerint határozza meg:
A.) Bevételek:
A bevételek tervezésekor a megalapozottságot és a bevételek biztonságos
növelését egyaránt figyelembe kell venni. Törekedni kell a bevételek
maximális feltárására.
B.) Működési, személyi és dologi kiadások
1.)
Az önkormányzat valamennyi közalkalmazott és köztisztviselő
számára biztosítja a jogszabályokban előírt illetményeket és pótlékokat.
2.)
A dologi kiadások vonatkozásában az üzemeltetési költségeknél a
megállapított díjakkal kell számolni.
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3.)
Egyes dologi költségek tervezése normatív módon, a 2013. évi
infláció ismeretében meghatározott összegek alapján történhet.
4.)
A szociális ellátásokat az alapul szolgáló nyugdíjminimum
összege és a várható kérelmek, valamint az önkormányzati vonatkozó
rendeletek alapján kell tervezni. Törekedni kell arra, hogy a szociális
ellátások tervezett összege 2014-ben az előző évihez képest ne csökkenjen.
C.) Felhalmozási kiadások, tartalékok
1.)
Meg kell tervezni az áthúzódó beruházásokat.
2.)
Új beruházásként elsőbbséget élveznek azok, amelyekre a
Képviselő-testület 2013. évben kötelezettséget vállalt.
3.)
Tartalékok az egyensúly keretein belül tervezendők.
D.) Általános alapelvek
1.)
Alapvető cél a költségvetés egyensúlyának biztosítása, a
működőképesség megőrzése.
2.)
A költségvetést null-bázisról kell indítani, és egyensúlyban kell
tervezni.
3.)
A költségvetést egyebekben a vonatkozó jogszabályok és
önkormányzati rendeletek alapján kell tervezni.
Határidő: 2014. február 15.
Felelős: Vén Attila polgármester

5.) Szociális étkezési térítési díjak felülvizsgálata
Előterjesztő: Vén Attila polgármester (írásbeli előterjesztés)
Vén Attila polgármester elmondja, hogy a térítési díjak felülvizsgálatát minden év
elején el kell végezni, természetesen az előző évi teljesítések tükrében. Látszik az
előterjesztésből, hogy magas Medinán a 2012. év során az 1 adag önköltsége, ebből
adódik, hogy az önkormányzatnak hozzá kell járulni a szociális étkeztetéshez.
Előreláthatóan ez az összeg csökkeni fog, mivel 2013. január 1-jétől nincs külön 8 órás
alkalmazott a szociális étkeztetésre. Javasolja, hogy a térítési díjak ne kerüljenek
megemelésre, legalábbis addig ne, amíg a szolgáltató sem emeli meg a meleg étel árát.
A polgármester szavazást rendel el a szociális térítési díjak felülvizsgálatának
elfogadásáról.
Kérdés, hozzászólás nem érkezik a Képviselő – testület 4 egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
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71/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat
A szociális étkezési térítési díjak felülvizsgálatáról
Medina Község Önkormányzat Képviselő–testülete a szociális étkezési
térítési díjakat felülvizsgálta, és a felülvizsgálat alapján megállapította,
hogy 2013. április 1-jétől nem kíván a döntés pillanatában hatályos
szociális étkeztetési díjak mértékén változtatni.
Határidő: azonnal
Felelős: Vén Attila polgármester

6.) Helyi közutak nem közlekedési célú használatáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Vén Attila polgármester (írásbeli előterjesztés)
Vén Attila polgármester elmondja, hogy szükségesnek tartja a rendelet megalkotását,
mivel ezzel is védeni kívánja a helyi kereskedőket, akik becsületesen fizetik a
településnek az iparűzési adót és helyi embereket foglalkoztatnak.
Szokics Elek képviselő is jónak tartja a helyi vállalkozások védését, de van a
településen egy olyan réteg, aki csak az utcai árusok termékeit tudja megfizetni.
Dr. Baranyai Eszter jegyző elmondja, hogy a rendelet megalkotásával nem az a cél,
hogy kiszoruljanak a kereskedők, de ha már itt végeznek kereskedelmi tevékenységet,
akkor járuljanak hozzá a település költségvetéséhez. Természetesen továbbra is cél,
hogy az ittlétükkel ugyanakkor segítsük az idősek, rászorultak mindennapi életét.
Vén Attila polgármester kéri a rendelet kiegészítését a hanghasználat szabályozásával,
mivel sok a kisgyermek és az óvodai pihenést se zavarják az árusok. Javasolja, hogy
12 – 15 óra között tiltva legyen a hanghasználat.
A polgármester szavazást rendel el a helyi közutak nem közlekedési célú használatáról
szóló rendelet elfogadását az elhangzott módosításokkal kiegészítve.
Több kérdés, hozzászólás nem érkezik a Képviselő–testület 4 egyhangú igen
szavazattal, minősített szótöbbséggel az alábbi rendeletet alkotja:
MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2013. (IV. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A HELYI KÖZUTAK NEM KÖZLEKEDÉSI CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL
(Az aláírt önkormányzati rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

11

7.) Helyi civil szervezetek 2012. évi támogatásokkal való elszámolása
Előterjesztő: Vén Attila polgármester (írásbeli előterjesztés)
Vén Attila polgármester elmondja, hogy a tavalyi év során is részesültek támogatásban
a helyi civil szervezetek, elszámolási kötelezettségük 2013. január 15-ig volt, minden
egyes civil szervezet elszámolt. Tájékoztatásul elmondja, hogy a polgárőr szervezet
nem használta fel a támogatást, mert a támogatás megállapítását követően az elnök
tájékoztatta az önkormányzatot, hogy működési nehézségek miatt felelősséggel nem
tartanak igényt a megítélt támogatásra. Bízik benne, hogy a közeljövőben
újraszervezett szervezetnek is szüksége lesz majd a támogatásra.
A polgármester szavazást rendel el a civil szervezetek 2012.évi támogatásának
elszámolásának elfogadásáról.
Kérdés, hozzászólás nem érkezik a Képviselő – testület 4 egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
72/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat
Civil szervezetek 2012. évi támogatásokkal való elszámolásáról
Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az
alábbi civil szervezetek 2012. évi önkormányzati támogatásának
pénzügyi és szakmai beszámolóját a csatolt formában:
Medinai Nyugdíjas Érdekszövetség, Medinai Helytörténeti és
Honismereti Egyesület, Tolna Megyei Vöröskereszt, Medinai
Gazdakör.
Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megköszöni
minden támogatott szervezetnek Medina község érdekében végzett
munkáját.
Felelős: Vén Attila polgármester
Határidő: azonnal

8.) Helyi civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Vén Attila polgármester (írásbeli előterjesztés)
Vén Attila polgármester elmondja, hogy a költségvetés tartalmazza az idei évre is a
civil szervezetek támogatását, ehhez szükséges az idei évben a rendelet elfogadása és a
pályázat kiírása. Természetesen ez a rendelet is próbál igazodni a közös hivatal
rendeleteihez, tartalmazva a település sajátos adottságait. Ezek tudatában kéri a
rendelet elfogadását.
A polgármester szavazást rendel el a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi
támogatásának rendjéről szóló rendelet elfogadását.
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Kérdés, hozzászólás nem érkezik, a Képviselő – testület 4 egyhangú igen szavazattal,
minősített szótöbbséggel az alábbi rendeletet alkotja:
MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK
10/2013. (IV. 28.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A HELYI ÖNSZERVEZŐDŐ KÖZÖSSÉGEK PÉNZÜGYI
TÁMOGATÁSÁNAK RENDJÉRŐL
(Az aláírt önkormányzati rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

9.) Helyi civil szervezetek számára 2013. évi működési pályázat meghirdetése
Előterjesztő: Vén Attila polgármester (írásbeli előterjesztés)
Vén Attila polgármester elmondja, hogy településünk életében fontosnak és
értékteremtőnek tartja a civil szervezetek munkáját, hiszen társadalmi összefogó erejük
van. Ahhoz, hogy támogatásban részesüljenek az önkormányzattól, pályázatot kell
kiírni.
A polgármester szavazást rendel el a civil szervezetek 2013.évi támogatásáról szóló
pályázat kiírásáról.
Kérdés, hozzászólás nem érkezik a Képviselő – testület 4 egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
73/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat
Civil szervezetek számára 2013. évi pályázat kiírásáról
Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
civil szervezetek támogatására a határozat melléklete szerint pályázatot
ír ki.
2.) A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 28.
3.) A felosztandó támogatási keret a 2013. évi költségvetésben
meghatározottak szerint 400.000 forint.
4.) A képviselő-testület a benyújtott igényeket legkorábban 2013.
május 25-én, legkésőbben 2013. június 25-én bírálja el.
Felelős: Vén Attila polgármester
Határidő: a határozat és a pályázati kiírás szerint
1.)
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10.) 2013. évi közművelődési program megtárgyalása
Előterjesztő: Vén Attila polgármester (írásbeli előterjesztés)
Vén Attila polgármester elmondja, hogy mint minden évben, a 2013. évben is tervezi
az állandó és kiemelkedő települési programok megszervezését, mellyel a lakosság
kedvében próbálnak járni. És vannak azok a rendezvények, melyek év közben
folyamatosan jelennek meg a Medina életében. Szeretné megköszönni a civil
szervezetek által szervezet programokat, melyekkel színesítik a falu életét.
Természetesen a civil szervezetek számára is biztosítottak az önkormányzat épületeit
ingyenesen a fűtési szezonban is, valamint minden civil szervezet részére ingyenesen
biztosítjuk a tanyagondnoki buszt a sofőrrel.
Időrendi sorrendben ismerteti az év eddigi rendezvényeit, melyek a településen
zajlottak:
Januárban nyugdíjasok mindenki névnapja, februárban borverseny, óvodás farsang,
márciusban nyugdíjas nőnap, vöröskeresztes bál, húsvétozás, áprilisban a költészet
napján a Fabula együttes irodalmi estje, vöröskeresztes bál.
A további tervek között szerepel a májusban nyugdíjas majális, gyermeknap.
Augusztusban a Medinai Művészeti Napok, novemberben a Pálinka-Ízlelő,
decemberben falu karácsony.
Elmondja, hogy ezek a rendezvények igen magas színvonalat képviselnek évek óta és
a falu lakosságát szolgálják, valamint a társadalmi összetartás a cél. Szükségesnek
tartja, hogy a közös hivatal öt települése nem csak az államigazgatáson keresztül,
hanem a rendezvényeken keresztül is ismerje meg egymást. Elmondja, hogy
támogatási kérelmet nyújtott be az öt település a Paksi Atomerőműhöz, hogy egységes
stégek legyenek kialakítva a Sió partján.
Medinán nagyon sok a gyerekprogram is, tájékoztatásul elmondja, hogy hosszú évek
után most először az összes ballagó óvodást a medinai általános iskolába íratták be,
amire régen volt példa.
Lang Katalin képviselő elmondja, hogy egyetért a közművelődési programmal, igen is
szüksége van a településnek az ilyen összefogó programokra, elmondja, hogy úgy
látja, hogy Medinán egyre magasabb színvonalú programokat szerveznek.
Szokics Elek képviselő kérdezi, hogy a beíratott gyerekek vajon meddig maradnak az
iskolában és Parrag Istvánnétól szeretné megkérdezni, hogy mi volt az oka, hogy
kislányát elvitte a medinai iskolából? Arra is kíváncsi lenne, hogy a Holczer kisfiút
miért vitték el a medinai iskolából?
Lang Katalin képviselő szerint ez a Holczer család magánügye!
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Parrag Istvánné gazdálkodási előadó véleménye szerint ez nem tartozik Szokics Elek
képviselőre, ez az ő magánügye, de elmondja, hogy annak idején ezt az iskola
vezetőjével megbeszélte és így hozta meg a családja a döntést.
Götz Csabáné képviselő hozzáteszi, hogy valóban egyeztetett vele Parrag Istvánné és
sajnálta, hogy ez a jó képességű gyermek már nem Medinán tanulhat.
Szokics Elek képviselő szerint a pedagógusoknak a falu érdekében kell dolgozniuk, és
ha kell, akár odacsúszni a szülő elé.
Götz Csabáné képviselő szerint pedig nem így kell egy pedagógusnak viselkedni.
Szokics Elek képviselő ezzel nem ért egyet.
Götz Csabáné képviselő szerint nem kell mindenben egyet érteni.
Vén Attila polgármester véleménye szerint elkanyarodtak a témától és kéri a
közművelődési program elfogadását.
A polgármester szavazást rendel el a 2013. évi közművelődési program elfogadásáról.
Több kérdés, hozzászólás nem érkezik a Képviselő – testület 4 egyhangú igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
74/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat
Az önkormányzat 2013. évi közművelődési programjának elfogadásáról
Medina Község Önkormányzat Képviselő–testülete a 2013. évre tervezett
települési közművelődési programot az előterjesztés és határozat mellékletét
képező tartalommal elfogadja.
Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a program végrehajtásáról.
Felelős: Vén Attila polgármester
Határidő: folyamatosan
11.) Háziorvosi ügyeleti szerződés módosítása
Előterjesztő: Vén Attila polgármester (írásbeli előterjesztés)
Vén Attila polgármester ismerteti az ügyeleti díjak változását, elmondja, hogy az
előterjesztésből kiderül, hogy 2013. március 1-jétől élne az emelés. Elmondja, hogy
2009-ben volt utoljára ügyleti díj emelés, a környező városokban már évek óta
magasabb összegű kifizetések történtek. Az emelés mértéke átlagosan 26 %-os
mértékű és természetesen lakosságarányosan kell Medinának fizetni.
Kéri, hogy a képviselő–testület fogadja el az ügyeleti díjak emelését.
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A polgármester szavazást rendel el a háziorvosi ügyelet szerződésének módosításának
elfogadásáról.
Kérdés, hozzászólás nem érkezik, a Képviselő–testület 4 egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
75/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat
A háziorvosi ügyeleti díjak mértékéről
Medina Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az
egészségügyiről szóló 1997.évi CLIV. törvény 155.§ (1) bekezdés b.)
pontjában biztosított hatáskörében eljárva 2013. március 1-jei hatállyal
jóváhagyja a háziorvosi ügyeleti díjak emelését az alábbiak szerint.
1.)A háziorvosi ügyeletet ellátóval kötött szerződés 1. sz. mellékletét –
mely az ügyeleti díjak mértékét tartalmazza – az alábbi mellékletre
cseréli ki:
Az ügyeleti átalánydíj mértéke:
Orvos:
Hétköznap 16 órás ügyet (H-P)
Pénteki 16 órás ügyelet
Szombat, Vasárnap és ünnepnapi 24 órás ügyelet

33.667 Ft
36.473 Ft
64.865 Ft

Szakápoló:
Hétköznap 16 órás ügyet (H-P)
Pénteki 16 órás ügyelet
Szombat, Vasárnap és ünnepnapi 24 órás ügyelet

15.200 Ft
16.467 Ft
29.333 Ft

2.)A Képviselő–testület meghatalmazza Vén Attila polgármestert a
feladat ellátási szerződések módosításának aláírására, és a kapcsolódó
feladatok ellátására.
3.)A Képviselő-testület a megállapított díjak
önkormányzat 2013. évi költségvetésében biztosítja.

fedezetét

az

Felelős: Vén Attila polgármester
Határidő: 2013. április 30.
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12.)
Első
Magyar
Önkormányzati
Víziközmű
megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Vén Attila polgármester (írásbeli előterjesztés)

Társulás

társulási

Vén Attila polgármester elmondja, hogy a víz- és szennyvíz szolgáltatás hatékony
megoldása, mint közös cél megvalósítása érdekében önálló jogi személyiséggel
rendelkező társulást kell létrehozni. Medina a szekszárdi központú Első Magyar
Önkormányzati Víziközmű Társulás tagja, erről a képviselő–testület korábban döntött.
Tájékoztatásul elmondja, hogy megszűnnek a kis vízszolgáltató cégek, így a Medinát
kiszolgáló Tevel – Závod- Szedres Víz Kft is. Előreláthatóan így 2013. június 1-től az
új szolgáltató szolgáltatja a településen az ivóvizet. Tervek között szerepel az öt
település valamelyikén egy üzemegység kialakítása, hogy a lakosság számára
könnyebb legyen az ügyintézés. Ezek tudatában kéri az egységes szerkezetű társulási
megállapodás elfogadását.
Lang Katalin képviselő a közmeghallgatáson elhangzott kérdésre reagálva elmondja,
hogy reméli, az új társulásban lehet majd kérni, kezdeményezni a havi számlázás
visszaállítását.
A polgármester szavazást rendel el az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű
Társulás társulási megállapodásának módosítása elfogadásáról.
Több kérdés, hozzászólás nem érkezik a Képviselő – testület 4 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
76/2013. (IV. 23.) számú határozat
Első Magyar Víziközmű Társulás társulási megállapodásának
módosításáról
Medina Község Önkormányzat Képviselő–testülete
az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja az Első Magyar
Víziközmű Társulás társulási megállapodás I. számú módosítását és a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodást.
A Képviselő–testület meghatalmazza Vén Attila polgármestert az
egységes szerkezetű társulási megállapodás aláírására, és a kapcsolódó
feladatok ellátására.
Felelős: Vén Attila polgármester
Határidő: 2013. április 30.
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13.) Szekszárdi Járási Hivatallal kötött megállapodás módosítása
Előterjesztő: Vén Attila polgármester (szóbeli előterjesztés)
Vén Attila polgármester elmondja, mint ismert, a járások kialakításával minden
településen egy járási ügysegéd fogadja az ügyfeleket a megadott ügyfélfogadási rend
szerint. A képviselő- testület döntött, hogy az ügysegéd részére ingyenes használattal
egy irodahelyiséget biztosít. Ez annyiban változott, hogy az irodahelyiséget, a fűtést, a
világítást és a takarítást térítésmentesen biztosítjuk, a telefondíjat pedig a járási hivatal
vállalta. A közös hivatal kialakításával szükséges volt az irodák átrendezése,
átszervezése és mivel a járási ügysegédnél kevesebb az ügyfél így egy kisebb
irodahelyiséget tudtunk a számára biztosítani. Tehát az irodahelyiség nagyságának a
változásáról kell határozatot hozni, hogy ez a változás bekerülhessen a szerződésbe.
Ennek tükrében kéri, hogy a képviselő – testület határozatban fogadja el a változást.
A polgármester szavazást rendel el a szekszárdi járási hivatallal kötött megállapodás
módosításának elfogadásáról.
Kérdés, hozzászólás nem érkezik a Képviselő – testület 4 egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
77/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat
A Szekszárdi Járási Hivatallal kötött megállapodás módosításáról
Medina Község Önkormányzat Képviselő–testülete elfogadja a
Szekszárdi Járási Hivatallal kötött megállapodás módosítását az alábbi
tartalommal:
- a Szekszárd Járási Hivatal ügysegédje számára biztosított
irodahelyiség 23 m2 helyett 8 m2 .
A Képviselő–testület meghatalmazza Vén Attila polgármestert a
megállapodási szerződés módosításának aláírására, és a kapcsolódó
feladatok ellátására.
Felelős: Vén Attila polgármester
Határidő: 2013. április 30.
14.) Képviselői kérdések, hozzászólások, egyebek
Vén Attila polgármester elmondja, hogy nagy öröm a falu éltében a játszótér
kialakítása, sokan látogatják és már lassan a falu kinövi a játszóteret, ezért javasolja
egy újabb hinta felállítását. A játszótér szinte egy közösségi tér lett a falu életében.
Megkereste Töttösi Attilát, aki a játszótéri játékokat készítette, és az árajánlatában
230.000 forint bruttó áron készítene le egy dupla hintát, a meglévő egyes hintát pedig
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egy bébi hintává alakítaná ki. Megkéri a képviselő–testületet, hogy határozattal
fogadja el a játszótér bővítéséhez az új hinta vásárlását.
A polgármester szavazást rendel el a játszótér bővítésének elfogadásáról.
Kérdés, hozzászólás nem érkezik a Képviselő – testület 4 egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
78/2013. (IV. 23.) számú határozat
Hinta készítésére árajánlat elfogadása
Medina Község Önkormányzat Képviselő – testülete
a játszótér új hintával történő bővítését és a meglévő hinta átalakítását
határozta el.
A megvalósításra elfogadja Töttösi Attila vállalkozó árajánlatát bruttó
230.000 forint értékben. A megbízási szerződés aláírására
felhatalmazza a polgármestert.
A Képviselő-testület a megállapított költség fedezetét az önkormányzat
2013. évi költségvetésében biztosítja, a fejlesztési célra elkülönített
pénzeszközéből.
Felelős: Vén Attila polgármester
Határidő: 2013. május 15.
Dr. Baranyai Eszter jegyző elmondja, hogy a közmeghallgatáson kérdés érkezett
Matus Zoltánt Dózsa György utcai lakostól azzal kapcsolatban, hogy a képviselőnek
kötelező-e az adott teleülésen lakcímmel rendelkezni. A kérdésre írásban megküldte a
választ, a levél tartalmáról felolvasással tájékoztatja a képviselő – testületet.
Szokics Elek képviselő nem érti és a közmeghallgatáson sem értette a kérdést, mivel
erre már kaptak az érintettek választ Dr. Fábián László körjegyzőtől is.
Vén Attila polgármester elmondja, hogy lakossági megkeresés érkezett Vörös
Szabolcs medinai lakostól, hogy 25.000 forint ellenében szeretné megvásárolni az
önkormányzat tulajdonában lévő triciklit és egy bordó színű kanapét.
Szokics Elek képviselő ellenzi az értékesítést, az önkormányzat tulajdonát nem szabad
eladni, még ha jelenleg nincs is használva a tricikli.
Lang Katalin képviselő érdeklődik a tárgyak állapotáról és esetleg azt az
önkormányzat nem tudja valamire használni?
Vén Attila polgármester elmondja, hogy a kanapét a hivatal is a szekszárdi Babits
Mihály Művelődési háztól kapta selejtezés után, a tricikli pedig évek óta nincs
használatban.
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Götz Csabáné képviselő javasolja, hogy ha valóban nincs használva a kanapé, akkor
egy rászorult családnak felajánlhatnák. Javasolja, hogy a családsegítő mérje fel, kinek
lenne rá szüksége, és a következő testületi ülésen térjenek vissza erre.
Vén Attila polgármester összefoglalásként elmondja, hogy a kérelem elbírálására nem
született döntés, és megkeresi Horváth Gergely családsegítőt, hogy mérje fel, ki a
rászorult a kanapéra.
Götz Csabáné képviselő elmondja, hogy több szülő kereste meg, hogy az idén mikor
lehet kérelmet benyújtani az élelmiszer segély csomagra?
Vén Attila polgármester elmondja, hogy a hivatal nem kapott még értesítést a pályázati
lehetőségről, de ha lesz rá mód az idei évben is, akkor Medina természetesen részt
kíván venni a pályázaton, és ugyanúgy, mint az eddigi évek során, minden háztartás
kap értesítőt.
Több kérdés javaslat nem érkezik, Vén Attila polgármester 920 órakor a nyilvános ülést
bezárta, és zárt ülést rendelt el.
ZÁRT ÜLÉS:
1.) Egyedi hatósági ügyek megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Baranyai Eszter jegyző (helybeli írásbeli előterjesztés)
A napirendi pont megtárgyalását a képviselő– testület zárt ülésen folytatja.
A zárt ülésen született határozatok száma:
79/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat
80/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat
81/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat
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Vén Attila
polgármester

dr. Baranyai Eszter
jegyző
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