Medina Község Önkormányzata
MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2013. március 6. napján tartott ülésének
JEGYZŐKÖNYVE
Az ülésen alkotott rendelet
száma:

tárgya:

3/2013. (III. 11.)

A vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotása

4/2013. (III. 11.)

Szociális rendelet megalkotása

5/2013. (III. 11.)

Étkezési térítési díjakról szóló 1/2013. (II. 6.) rendelet

módosításáról
6/2013. (III. 11.)

2013. évi költségvetés elfogadása

Az ülésen hozott határozat
száma:

tárgya:

44/2013. (III. 6.)

Törvényességi észrevétel elfogadásáról

45/2013. (III. 6.)

Vagyongazdálkodási terve elfogadásáról

46/2013. (III. 6.)

Tervezett helyi iparűzési adóbevétel megemelése

47/2013. (III. 6.)

Óvodai felvételi keretszámok, beíratási felhívás

48/2013. (III. 6.)

20134. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

49/2013. (III. 6.)

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás társulási
megállapodás elfogadása

50/2013. (III. 6.)

2013. évi közmeghallgatás időpontjának kitűzése

51/2013. (III. 6.)

kihelyezett testületi ülés Medina Szőlőhegyre

52/2013. (III. 6.)

Medina, Vendégház-Malomhoz vezető út felújítása

53/2013. (III. 6.)

Medina, Petőfi S. u 20 szám előtti ingatlan felújítása

54/2013. (III. 6.)

Medina-Szőlőhegy Kis utca felújítása

55/2013. (III. 6.)

Siómenti Önkormányzatok Területfejlesztési társulásának
megszüntetése

56/2013. (III. 6.)

Helyi közérdekű munkavégzés biztosításáról

ZÁRT ÜLÉS:
57/2013. (III. 6.)

Egyedi hatósági ügy

58/2013. (III. 6.)

Egyedi hatósági ügy

59/2013. (III. 6.)

Egyedi hatósági ügy
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Medina Község Önkormányzat Képviselő–testületének 2013. március 6-án
(szerda) 16 30 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Önkormányzat Hivatal Polgármesteri tárgyaló
Jelen vannak:

Vén Attila
Balogh József
Götz Csabáné
Lang Katalin
Szokics Elek

A Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
dr. Baranyai Eszter
Parrag Istvánné
Rákics Darinka

Lakosság részéről:

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

jegyző
gazdálkodási főelőadó
jegyzőkönyvvezető

1 fő

Vén Attila polgármester köszönti a képviselő–testületi lésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, és az ülést megnyitja.
Kéri a 3.) napirendi pontban foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat
megtárgyalásának elnapolását, mert a teljes szabályzatot módosítani kell, és az
előterjesztés nem készült el.
A képviselő–testület a napirendet a módosításokkal egyhangúlag elfogadta, és az
alábbiak szerint állapította meg.
NAPIREND:
1.) Vagyongazdálkodási rendelet megalkotása és vagyongazdálkodási terv
elfogadása
Előterjesztő: dr. Baranyai Eszter (írásbeli előterjesztés)
2.) A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotása és
elfogadása
Előterjesztő: Vén Attila polgármester (írásbeli előterjesztés)
3.) Medina Község Önkormányzatának az étkezési térítési díjak megállapításáról
szóló 1/2013. (II. 11.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő: Vén Attila polgármester (szóbeli előterjesztés)
4.) Medina Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetése
Előterjesztő: Vén Attila polgármester (írásbeli és szóbeli előterjesztés)
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5. ) Az óvodák 2013/2014. nevelési évi beíratási felhívása
Előterjesztő: dr. Baranyai Eszter jegyző (írásbeli előterjesztés)
6.) Medina Község Önkormányzatának 2013.évi belső ellenőrzési tervének
elfogadása
Előterjesztő: dr. Baranyai Eszter jegyző (írásbeli előterjesztés)
7.) Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának
elfogadása
Előterjesztő: Vén Attila polgármester (írásbeli előterjesztés)
8.) Közmeghallgatás időpontjának kitűzése
Előterjesztő: Vén Attila (szóbeli előterjesztés)
9.) 2013. I. félévi fejlesztési, beruházási feladatai
Előterjesztő: Vén Attila (írásbeli előterjesztés)
10.) Egyebek
Zárt ülés:
1.) Szociális ellátás iránti kérelmek elbírálása
Előadó: Vén Attila polgármester és Rákics Darinka főelőadó (helybeli írásbeli
előterjesztés)

Ezt követően a Képviselő– testület megkezdi a napirend szerinti ügyek
megtárgyalását.

1.) Vagyongazdálkodási rendelet megalkotása és vagyongazdálkodási terv
elfogadása
Előterjesztő: dr. Baranyai Eszter (írásbeli előterjesztés)
Dr. Baranyai Eszter jegyző tájékoztatja a képviselő–testület tagjait, hogy a Tolna
Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tett a vagyonrendeletre. A
törvényességi észrevétel tartalmát ismerteti. Az előterjesztés ennek megfelelően
készült el. A jegyző kéri a törvényességi észrevétel elfogadását, a korábbi
vagyonrendelet hatályon kívül helyezését, az új rendelet megalkotását, és a
vagyongazdálkodási terv elfogadását.
A polgármester szavazást rendel el a törvényességi észrevétel elfogadásáról.
Kérdés, hozzászólás hiányában a Képviselő–testület 5 egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
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44/2013. (III. 6.) önkormányzati határozat
Törvényességi észrevétel elfogadásáról
Medina Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tolna Megyei
Kormányhivatal törvényességi felhívását megtárgyalta, a benne foglaltakat
tudomásul vette.
A felhívásban foglaltaknak eleget téve a szükséges korrekciók alábbi
lépéseit állapítja meg:
1.) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a felhívásban kifogásolt, a
helyi önkormányzat vagyonrendeletének módosításáról, vagy új rendelet
megalkotásáról gondoskodjon; egyben megállapítja, hogy a rendelet
tervezetét a képviselők kézhez kapták, az előterjesztést a jelen ülésen
tárgyalják.
2.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy Medina
Község Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve
elkészítéséről gondoskodjon; egyben megállapítja, hogy a közép- és hosszú
távú vagyongazdálkodási terv tervezetét a képviselők kézhez kapták, az
előterjesztést a jelen ülésen tárgyalják.
Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a törvényességi felhívás
megtárgyalásáról, és a szükséges teendők elvégzésének megtörténtéről a
Tolna Megyei Kormányhivatalt értesítse.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Vén Attila polgármester, dr. Baranyai Eszter jegyző
Dr. Baranyai Eszter jegyző a fentiek alapján kéri, hogy Medina Község
Önkormányzatának közép-és hosszútávú vagyongazdálkodási tervét fogadja el a
testület. Elmondja, hogy az előterjesztés általános alapelveket tartalmaz, amennyiben a
képviselők kiegészíteni kívánják, tegyék meg.
Vén Attila polgármester javasolja, hogy az alábbiakkal egészítsük ki a középtávú
vagyongazdálkodási tervet: az önkormányzat a Honvédelmi Minisztérium által az
infrastrukturális beruházásokra és fejlesztésekre biztosított költségvetési támogatás
szerződése alapján a rendelkezésre álló szabad felhasználású keretből Medina
belterületén lakatlan, üresen álló ingatlanokat vásárolja fel vagyongyarapítás céljából.
Az írásbeli előterjesztéshez további kérdés, hozzászólás nem érkezik.
Vén Attila polgármester javasolja a módosított előterjesztés elfogadását, és szavazást
rendel el a vagyongazdálkodási terv elfogadásáról.
A Képviselő–testület 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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45/2013. (III. 6.) önkormányzati határozat
Medina Község Önkormányzata közép- és hosszú távú
vagyongazdálkodási tervének elfogadásáról
Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1) bekezdése
értelmében Medina Község Önkormányzata közép- és hosszú távú
vagyongazdálkodási tervét a határozat mellékletét képező tartalommal
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Vén Attila polgármester

Lang Katalin képviselő a vagyonrendelettel kapcsolatban megkérdezi, hogy mikor
érdemes vagy mikor kell a korlátozottan forgalomképes vagy üzleti vagyonon
változtatni?
Dr. Baranyai Eszter jegyző elmondja, hogy kizárólag a képviselő – testületnek van
joga az átminősítésre, indokolt esetben, a körülményeket mérlegelve.
Az előterjesztéshez további kérdés, hozzászólás nem érkezik.
Vén Attila polgármester szavazást rendel el a vagyonrendelet elfogadásáról.
A Képviselő – testület 5 egyhangú igen szavazattal, minősített szótöbbséggel az alábbi
rendeletet alkotja:
MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2013. (III. 11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL
(Az aláírt önkormányzati rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
2.) A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotása és
elfogadása
Előterjesztő: Vén Attila polgármester (írásbeli előterjesztés)
Vén Attila polgármester elmondja, hogy a jegyzőnő javaslatára kéri az új szociális
rendelet megalkotását, a régi hatályon kívül helyezését. Az írásos előterjesztést minden
képviselő megkapta.
Dr. Baranyai Eszter jegyző elmondja, hogy a jelenleg hatályos rendelet több helyen
elavult, így a szociális rendelet módosítását a szociális törvénnyel való összhang
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megteremtse indokolta. Ugyanakkor azért nem a módosítást javasolja, hanem új
rendelet elfogadását, hogy a közös hivatalban a lehető legtöbb szabályozás azonos
legyen az egységes gyakorlat kialakíthatósága érdekében.
Az írásbeli előterjesztéshez kérdés nem érkezik.
A polgármester szavazást rendel el a rendelet elfogadásáról.
A képviselő – testület 5 egyhangú igen szavazattal, minősített szótöbbséggel az alábbi
rendeletet alkotja:
MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2013. (III. 11.) SZÁMÚ RENDELETE
A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL
(Az önkormányzati rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

3.) Medina Község Önkormányzatának az étkezési térítési díjak megállapításáról
szóló 1/2013. (II. 11.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő: Vén Attila polgármester (írásbeli előterjesztés)
Vén Attila polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az iskolai
étkeztetést végző Pálfi és Ament Kft 2013.február 1-jétől áremelést kíván végrehajtani
az iskolai étkeztetésnél. Az áremelést követően az iskolai térítési díj napi 680 Ft + Áfa
lenne.
Az előterjesztéshez kérdés nem érkezik, a polgármester szavazást rendel el az
előterjesztés elfogadásáról és a rendelet módosításáról.
A képviselő – testület 5 egyhangú igen szavazattal, minősített szótöbbséggel az alábbi
rendeletet alkotta:
MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK
5/2013. (III. 11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ
1/2013. (II. 6.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(Az önkormányzati rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
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4.) Medina Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetése
Előterjesztő: Vén Attila polgármester (írásbeli és szóbeli előterjesztés)
Vén Attila polgármester elmondja, hogy az előző testületi ülésen közel 11.235 milliós
működési célú forráshiánnyal fogadta el a képviselő-testület a költségvetési rendeletet.
Azóta kiderült, hogy ezzel a hiánnyal nem lehet az Államkincstár fele benyújtani, mert
technikailag nem feldolgozható, mivel 2013-tól működési hiány nem tervezhető, és a
rendszer valóban nem engedi kezelni, még akkor sem, ha a hiány ténylegesen létezik.
A költségvetést kötelező tehát egyensúlyba hoznunk, jelenleg erre technikai
módszerrel van lehetőségünk. Javasolja, hogy a költségvetés egyensúlyba hozásához
az iparűzési adó bevételének összegét korrigálja a testület.
Elmondja ugyanakkor, hogy a helyzet visszássága miatt Tállai András államtitkárnak
felküldjük a költségvetésünket több településsel együtt, és állásfoglalást kérünk a
teendőkről, mert a törvényben szabályozott módon nem lehet megalkotni a
költségvetést. És ez nem csak Medina esetében igaz, hanem sok önkormányzatnál
ugyanez a probléma.
Götz Csabáné képviselő megkérdezi, hogy nem érinti a települést majd a későbbiekben
hátrányosan, hogy most egy egyensúlyban lévő költségvetés kerül beadásra és később
ezt nem lehet majd teljesíteni, aki pedig eleve hiánnyal adja be, az meg majd kaphat
kiegészítést esetleg?
Dr. Baranyai Eszter jegyző elmondja, hogy nem lehet forráshiánnyal benyújtani a
költségvetést annyi önként vállalt feladata pedig nincs az önkormányzatnak, hogy ezt
az összeget fedezze.
Szokics Elek képviselő jelzi, hogy számára ez a megoldás nem elfogadható, ő ilyen
tartalommal nem tudja elfogadni a költségvetést, mert nem javasolja az adó emelését,
ezt már nem lehet a lakosságtól elvárni, hogy befizesse.
Vén Attila polgármester elmondja, hogy ezt nem szeretnénk a lakosságtól beszedni, de
a költségvetést csak ilyen módon tudjuk technikailag egyensúlyba hozni. Ez nem
veszélyezteti az évközi teljesítést, mert mivel minden önkormányzatnál ugyanez a
probléma, biztosan keres megoldást a kormányzat. A határozatot éppen azért javasolja
nyíltan ilyen szövegezéssel elfogadni, hogy a kormányzat lássa, ilyen valós és tömeges
a gyakorlat az önkormányzati költségvetés tervezésekor. Ha ez nem elfogadható, kéri a
képviselő javaslatát, hogy melyik intézmény kerüljön bezárásra.
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Az írásbeli előterjesztéshez további kérdés nem érkezik.
A polgármester szavazást rendel el a költségvetés módosításáról.
A képviselő–testület 4 igen szavazattal 1 nem szavazat ellenében az alábbi határozatot
hozta:
46/2013. (III. 6.) önkormányzati határozat
Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a működési
bevételek és kiadások egyensúlyához beépíti 2013. évi költségvetésébe a
helyi iparűzési adó várható bevételének - a működési forráshiánnyal
azonos összegben – emelését. A helyi iparűzési adó ténylegesen várható
bevételének összege 5.500.000 forint, az emelés összege 11.235.000
forint, az éves bevételi előirányzat összege emelés után összesen
16.735.000 forint. Megállapítja, hogy a bevétel beszedése nem lehetetlen,
de kevésbé reális.
Megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetésbe való betervezésről a döntésnek
megfelelően gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Baranyai Eszter jegyző
Vén Attila polgármester a határozat elfogadása után kéri a költségvetés kiegészítését
egy szolgálati kerékpár vásárlásával Oberlander Lászlóné szociális segítő részére,
akinek ez nagy segítség lenne munkájának elvégzéséhez.
A kiegészítő módosításokkal kéri Medina Község Önkormányzata elfogadott 2013.évi
költségvetés rendeletének hatályon kívül helyezését, és a módosított tartalommal új
rendelet megalkotását.
Az írásbeli előterjesztéshez további kérdés nem érkezik.
A polgármester szavazást rendel el a rendelet megalkotásáról.
A képviselő–testület 1 nem szavazat ellenében 4 igen szavazattal, minősített
szótöbbséggel az alábbi rendeletet alkotja:
MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK
6/2013. (III. 11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
(Az önkormányzati rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
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5.) Az óvodák 2013/2014. nevelési évi beíratási felhívása
Előterjesztő: dr. Baranyai Eszter jegyző (írásbeli előterjesztés)
Dr. Baranyai Eszter jegyző az írásbeli előterjesztést nem kívánta szóban kiegészíteni.
További kérdés nem érkezik, Vén Attila polgármester szavazást rendelt el az
előterjesztés elfogadásáról.
A Képviselő–testület 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
47/2013.(III. 6.) önkormányzati határozat
1.) Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013/2014.
nevelési évben az óvoda felvételi keretszámát az alábbiak szerint engedélyezi a
medinai intézményében:
2. Számú Óvoda Medinai Tagóvoda:

7 gyermek

2.) A képviselő-testület megállapítja, hogy az óvoda működési (felvételi)
körzete Medina község közigazgatási területe.
3.) A képviselő- testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 2013/2014. nevelési évre szóló
óvodai, mellékletben szereplő beíratási felhívást a helyben szokásos módon
tegye közzé.
Határidő: 2013. április 22.
Felelős: Vén Attila polgármester, dr. Baranyai Eszter jegyző

6.) Medina Község Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési tervének
elfogadása
Előterjesztő: dr. Baranyai Eszter jegyző (írásos előterjesztés)
Dr. Baranyai Eszter jegyző elmondja, hogy az önkormányzatokat külső és belső
ellenőrök egyaránt ellenőrzik, a belső ellenőrzésre azért van szükség, hogy
szabályosan, törvényesen működjünk, és az esetleges hibák kijavításra kerüljenek
addigra, mikorra valamelyik külső ellenőrző szervezet ellenőrizné a hivatalunkat.
Eddig a belső ellenőrzéseket a kistérségen keresztül végeztettük, de a többcélú
kistérségi társulás megszűnésével ezt már nekünk kell megoldani, mivel saját
kapacitásunk nincs rá, ezért külön kell gondoskodnunk róla. Az előterjesztés három
témát tartalmaz, 480 ezer forint + áfa összegben, természetesen nem kell mindet
elfogadni. A fontossági sorrend alapján azt javasolja, hogy a költségvetést és a
szabályzatokat ellenőriztesse a képviselő–testület.
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Az írásbeli előterjesztéshez további kérdés nem érkezik, a polgármester kéri az
előterjesztést a módosítással elfogadni.
A Képviselő–testület egyhangú 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
48/2013. (III. 6.) önkormányzati határozat
2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról
1.) Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – jelen határozat
1. számú mellékletét képező – 2013. évi belső ellenőrzési tervet elfogadja.
2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a belső ellenőrzés
elvégzéséhez szükséges fedezetet a 2013. évi önkormányzati költségvetésbe
tervezze be, illetve a hivatal költségvetésébe történő tervezésről egyeztessen
a közös önkormányzati hivatal vezetőjével.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Baranyai Eszter jegyző; Vén Attila polgármester

Az 1. számú melléklet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
7.) Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának
elfogadása
Előterjesztő: Vén Attila polgármester (írásbeli előterjesztés)
Vén Attila polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy Tolna város kivételével az
eddigi kistérségi települések lesznek tagjai az önkormányzati társulásnak is. Az
előterjesztés tartalmazza az új nevet, célokat, működési szabályokat. Döntés született a
vezetőség létszámának csökkentéséről 7 főről 5 főre, a pénzügyi bizottság tagjainak
száma pedig 5 főről 3 főre csökkent. Ezek tekintetében kéri a társulási megállapodás
elfogadását.
Az írásbeli előterjesztéshez további kérdés nem érkezik, a polgármester kéri a tárgyban
döntés meghozatalát.
A Képviselő–testület egyhangú 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
49/2013. (III. 6.) önkormányzati határozat
Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási
megállapodásának elfogadásáról
Medina Község Önkormányzata Képviselő- testülete akként
határozott, hogy a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási megállapodását a határozat mellékletét képező
tartalommal elfogadja.
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Megbízza a polgármestert a társulási megállapodás aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: Vén Attila polgármester
8.) Közmeghallgatás időpontjának kitűzése
Előterjesztő: Vén Attila polgármester (szóbeli előterjesztés)
Vén Attila polgármester javasolja a képviselőknek a közmeghallgatás időpontjának
kitűzését az alábbiak szerint: 2013. április 17-én 17 30 órakor a medinai Művelődési
Házban.
Szokics Elek képviselő
közmeghallgatás?

érdeklődik,

hogy

Medina

Szőlőhegyen

is

lesz

Vén Attila polgármester elmondja, hogy külön közmeghallgatás nem lesz, de a
tanyagondnoki busz behozza a Medina Szőlőhegyieket is.
Lang Katalin képviselő javasolja, hogy egy kihelyezett testületi ülés legyen Medina
Szőlőhegyen is.
Vén Attila polgármester javasolja, hogy Szőlőhegyre kihelyezett testületi ülés a június
havi testületi ülés legyen.
Az írásbeli előterjesztéshez további kérdés nem érkezik, a polgármester kéri a tárgyban
döntés meghozatalát.
A Képviselő–testület egyhangú 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
50/ 2013. (III. 6.) önkormányzati határozat
Medina Község Önkormányzat Képviselő – testületének döntése
értelmében a 2013. évi közmeghallgatás időpontja 2013. április
17-én 1730 óra, helye: Medina Művelődési Ház.
Megbízza a polgármestert a közmeghallgatás megszervezésével,
összehívásával, időpontjának közzétételével.
Határidő: 2013. április 17.
Felelős: Vén Attila polgármester
A Képviselő–testület egyhangú 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
51/2013. (III. 6.) önkormányzati határozat
Medina Község Önkormányzatának Képviselő – testülete akként
határozott, hogy 2013 júniusában kihelyezet testületi ülést tart
Medina Szőlőhegyen.
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Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Vén Attila polgármester

9.) 2013. I. félévi fejlesztési, beruházási feladatai
Előterjesztő: Vén Attila polgármester (írásbeli előterjesztés)
Vén Attila polgármester elmondja, hogy az első félévben a Honvédelmi Minisztériumi
támogatásból az alábbi fejlesztéseket lenne célszerű megvalósítani:
− Medina Szőlőhegy Kis utca felújítása - ezzel az összes külterületi utca járhatóvá
válik a téli és az esős időszakokban is
− Petőfi Sándor utca 20. házszámnál lévő úthiba kijavítása
− a minisztérium azon dolgozói, akik többször szálltak már meg a Malomban, azt
kérték, hogy a Malomhoz vezető út aszfaltozása történjen meg.
Ezek ismeretében kéri az első félévi fejlesztések megvalósulásához a képviselő –
testület hozzájárulását.
Az írásbeli előterjesztéshez további kérdés nem érkezik, a polgármester kéri az
előterjesztés elfogadását, és szavazást rendel el a tárgyban.
A Képviselő – testület egyhangú 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
52/2013. (III. 6.) önkormányzati határozat
Medina, Vendégház – Malomhoz vezető út felújításáról
Medina Község Önkormányzat Képviselő- testülete úgy
határozott, hogy a 2013.évi költségvetésének fejlesztési
céltartalék keretéből felújítja a Vendégház- Malomhoz vezető
(02/4 hrsz) utat.
A Képviselő- testület felhatalmazza Vén Attila polgármestert,
hogy a felújításhoz 3 darab árajánlatot kérjen be és a legolcsóbb
árajánlatot adó vállalkozóval kössön szerződést a felújítási
munkára.
Határidő: 2013. április 30
Felelős: Vén Attila polgármester
A Képviselő–testület egyhangú 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
53/2013. (III. 6.) önkormányzati határozat
Medina, Petőfi Sándor u. 20. szám alatti ingatlan előtti út
felújításáról
Medina Község Önkormányzat Képviselő- testülete úgy határoz,
hogy a 2013.évi költségvetésének fejlesztési céltartalék keretéből
12

felújítja a medinai (176 hrsz) utat a Petőfi Sándor 20. szám alatti
lakóingatlan előtt.
A Képviselő- testület felhatalmazza Vén Attila polgármestert,
hogy a felújításhoz 3 darab árajánlatot kérjen be és a legolcsóbb
árajánlatot adó vállalkozóval kössön szerződést a felújítási
munkára.
Határidő: 2013. április 30.
Felelős: Vén Attila polgármester

A Képviselő–testület egyhangú 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
54/2013.(III. 6.) önkormányzati határozat
Medina Szőlőhegy – Kis utca felújításáról
Medina Község Önkormányzat Képviselő- testülete úgy határoz,
hogy a 2013.évi költségvetésének fejlesztési céltartalék keretéből
felújítja Medina, Szőlőhegyen a 081/31 hrsz –ú utat, a Kis utcát.
A Képviselő- testület felhatalmazza Vén Attila polgármestert,
hogy a felújításhoz az egyszerűsített beszerzési eljárást folytassa
le és a legolcsóbb ajánlatot adó vállalkozással kössön szerződést a
felújítási munkára.
Az eljárás lefolytatásához az alábbi vállalkozásoktól kérjen be
ajánlatot:
− ALISCA BAU KFt 7100 Szekszárd, Munkácsy u.29.,
− SOLTÚT Kft 6320 Solt, Kecskeméti u. 34.,
− KÉSZ Kft 7100 Szekszárd, Tartsay V.u.20.
Az ajánlatkérési dokumentáció megküldésének időpontja: 2013.
március 18.
Határidő: 2013. március 18.
Felelős: Vén Attila polgármester
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10.) Egyebek
Vén Attila polgármester elmondja, hogy a Harc községgel létrehozott Siómenti
Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása nem működik, ezért javasolja
megszüntetését.
Dr. Baranyai Eszter elmondja, hogy a Társulásnak a társulási megállapodásban
foglaltak szerint üléseket kell tartani, költségvetéssel kell rendelkeznie, jelentési
kötelezettsége van. Szabálytalan működés esetén, minél előbb meg kell szüntetni a
társulást. Javasolja a Siómenti Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása
megszüntetését.
Kérdés nem érkezik, a képviselők egyetértenek a javaslattal.
A polgármester szavazást rendel el a tárgyban.

A Képviselő–testület egyhangú 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
55/2013. (III. 6.) önkormányzati határozat
Siómenti Önkormányzatok Területfejlesztési Társulásának
megszüntetéséről
Medina Község Önkormányzata Képviselő-testülete akként
határozott, hogy – Harc községgel egyetértésben – megszünteti a
Siómenti Önkormányzatok Területfejlesztési Társulását.
Megbízza a jegyzőt a megszüntető okirat elkészítésével.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Vén Attila polgármester
Vén Attila polgármester kéri a képviselők támogatását abban, hogy azok az emberek
ne kaphassanak közérdekű munka lehetőséget a településen, akik a községben vagy a
település vagyontárgyaiban kárt okoznak.
A képviselők a javaslattal egyetértenek.
A polgármester szavazást rendel el a tárgyban.
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A Képviselő – testület egyhangú 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
56/2013. (III. 6.) önkormányzati határozat
Medina Község Önkormányzati Képviselő–testülete úgy
határozott, hogy az a személy, aki a településen vagy a település
vagyontárgyaiban kárt okoz, a rá más hatóság által kiszabott
pénzbírság átváltoztatása esetén a büntetést közérdekű munkával
nem teljesítheti.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Vén Attila polgármester
Több kérdés, javaslat nem érkezik, Vén Attila polgármester 1755 órakor a nyilvános
ülést bezárta, és zárt ülést rendelt el.
ZÁRT ÜLÉS:
1.) Egyedi hatósági ügyek megtárgyalása
Előadó: dr. Baranyai Eszter jegyző
A napirendi pont megtárgyalását a képviselő-testület zárt ülésen folytatja.
A zárt ülésen született határozatok száma:
57/2013. (III. 6.) önkormányzati határozat
58/2013. (III. 6.) önkormányzati határozat
59/2013. (III. 6.) önkormányzati határozat

kmft.

Vén Attila
polgármester

dr. Baranyai Eszter
jegyző
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