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A lakosság részről megjelent: 17 fő
Vén Attila polgármester köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a
közmeghallgatásról a lakosság megfelelő értesítése megfelelő időben és módon
megtörtént az önkormányzati hirdetőtáblákon való közzététellel, a település több
helyszínén elhelyezett plakáttal és a helyi hírmondóban. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, és az ülést megnyitja. Javaslatot tesz a meghívóban szereplő
napirendek megtárgyalására. A képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendet
elfogadta.
NAPIREND:
1.) Az Önkormányzat 2012. évi tevékenységének értékelése, a 2013. évre
vonatkozó tervek ismertetése
2.) Lakossági észrevételek, hozzászólások, kérdések
Ezután a képviselő-testület megkezdi a napirend szerinti ügyek megtárgyalását.
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1.) Az Önkormányzat 2012. évi tevékenységének értékelése, a 2013. évre
vonatkozó tervek ismertetése
Előadó: Vén Attila polgármester
Vén Attila polgármester ismerteti a jelenlévőkkel, hogy a 2011.évi CLXXXIX.
törvény 54.§ kimondja, hogy a képviselő-testület évente legalább egyszer előre
meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt
szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az
elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon
belül választ kell adni. Elmondja, hogy a közmeghallgatás nem az egyedi ügyek,
egyéni panaszok intézésének fóruma.
Majd ismerteti a közmeghallgatás menetét: először a 2012.év intézkedései és
fejlesztései kerülnek bemutatásra, majd a 2013.évi tervekről és azok megvalósításáról,
és a végén a kérdések és javaslatok a jelenlévőktől.
Vén Attila polgármester ismerteti, hogy a bemutatandó kisfilm összefoglalja az elmúlt
egy év munkáját időrendi sorrendben 2012 áprilisától 2013 februárjáig.
2012 áprilisában immár második alkalommal kerültek a gesztenyefák injektálásra,
ezzel is megpróbáljuk megóvni falunk büszkeségét, a gesztenyesort. Mint minden év
tavaszán, májusban társadalmi munkára hívtuk a falu lakosságát, parkrendezés,
virágültetés, a gulya kút helyreállításának folytatására került sor. Júliusban elindultak a
szőlőhegyi utak felújításai. Medinán júliusban a tejcsarnok, a garázs, az iskola, és az
óvoda felújítása következett. Ezekkel a felújításokkal is korszerűsítettük az oktatási
intézményeinket. Augusztustól decemberig a falu életében nagy lépések történtek.
Évtizedek óta probléma volt a játszótér hiánya, augusztusban átadásra került. Az őszi
idő beálltával a körülötte lévő park is kialakításra került, faültetés, tereprendezés, évelő
növények kiültetésével.
MVH pályázat útján, de önerő hozzáadásával fűtéskorszerűsítésre került sor a
könyvtár, kiállító terem és a roma nemzetiségi önkormányzat épületében.
Közvetve ugyan, de településünket is nagy mértékben érinti a radar alapkőletétele, újra
hangsúlyozva, hogy a pályázatok önerejét és a település fejlesztését a Honvédelmi
Minisztériumnak köszönhetjük.
Októberben került sor a falubevezető tábláknál a rovásírás felirattal ellátott tábla
avatására, melyen településünk neve, Medina felirat szerepel.
Hosszú évek munkáját előzi meg a novemberi ivóvízminőség javító beruházás
alapkőletétele és a munkák megkezdődése.
Konrád László álma is teljesült, pályázat útján sikerült a Medinai beszélgető könyv
kiadása, magas színvonalú könyvről van szó, mely településünknek meghatározó
időszakát foglalja össze.
Decemberben az önkormányzat épületének belső felújítása folytatódott, a parketta
felcsiszolásával, elmondja, hogy a gépet kölcsön kaptuk használatra, csak a csiszoló
papírt kellett megvásárolni, ezzel is költségtakarékosságra törekedve. Januárban,
folytatva a munkát a Művelődési ház parkettája is felújításra került.
Tisztelt jelenlévők ennyi lett volna a beszámoló a 2012. évről. Kérem, a
következőkben nézzék és hallgassák meg a terveinket.
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Terveink között szerepel a sokat emlegetett faluközpont felújítása, ami pályázat útján
valósulhat meg, a pályázat benyújtásra került és az elbírálásra várunk. A pályázat
tartalmazta a háziorvosi rendelőtől az önkormányzati buszmegállóig a burkolat és a
pihenők, valamint a virágágyások kialakítását. Ehhez kapcsolódóan az önkormányzat
külső burkolatának felújítása és a nyílászárók cseréjét.
Évek óta gond az iskola épületénél lévő félkész konyha épületének hasznosítása,
terveink között szerepel egy „kulcsos ház” kialakítása, ahol a település lakói családi
rendezvényeket, kisebb összejöveteleket szervezhetnének.
Természetesen Szőlőhegyen is folytatódnak a felújítások, elsők között a művelődési
ház, ahol egy mai kornak megfelelő közösségi épület lenne kialakítva, mosdókkal és
konyhával, természetesen a mostani jelleg megtartásával. A kápolna melletti Panzió
működése is megoldódni látszik, pályázat útján reméljük sikerül bebútorozni.
Vén Attila polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy Medina Község
Önkormányzatának Képviselő – testülete döntött, hogy a 1995. január 01.- 2000.12.31.
között született gyermekek HPV oltásban részesüljenek. A költségeket a Honvédelmi
Minisztérium támogatásából kívánja az Önkormányzat fedezni és természetesen a
következő években folyamatosan folytatódik az oltás a 12 éves korosztályú
gyermekeknek. Elmondja, hogy a Humán Papaillomavírus elleni oltás egy olyan oltás,
amellyel megelőzhető többek között a hüvelyrák, hímvesszőrák, végbélrák, szájüregi
rák is. Az oltást háromszor kapják az érintettek meghatározott időpontokban és szülői
beleegyezés szükséges hozzá. A részletekről a családok értesítést fognak kapni.
Tisztelt jelenlévők, ezek voltak a tények és a terveink, köszönöm, hogy meghallgattak.

2.) Lakossági észrevételek, hozzászólások, kérdések
Vén Attila polgármester megkéri a jelenlevőket, hogy mondják el kérdéseiket,
véleményeiket.
Vörös József Bajcsy Zs. utcai lakos: Nagyon szép és jó, hogy ennyi minden történik a
faluban, de ha egy kicsit fúj a szél nincs közvilágítás és nagyon sok a kóbor kutya a
településen, és azok akik sem a chipelést, sem az oltást nem végeztetik el azokkal mi
lesz, mert a hírmondóban megjelent, hogy 10 – 50 ezer forintig terjedő pénzbírságra
számíthatnak.
Vén Attila polgármester elmondja, hogy a közvilágítás megoldás évek óta gond, az
önkormányzat folyamatosan írásos bejelentést tesz az E-on Energiaszolgáltató felé, de
nincs véglegesen megoldva a hiba, mert egyenlőre nem cserélik ki a trafókban a
biztosítékokat, csak a hibásakat javítják.
A kóbor kutyákkal kapcsolatban, a tavalyi év során az önkormányzat szerződést kötött
a faddi kutyamenhellyel, az éves tagdíj mellett a begyűjtött kutyákért plusz díjat fizet
az önkormányzat, de ha kiderül, hogy a kutya nem is kóbor, akkor a gazdája fizeti ki
ezt a díjat. Mint tudjuk, hogy a településen szabadon kóborló kutyák 99 %-ának
medinai gazdája van. Olyan is előfordult már, hogy mire kijöttek, addigra a kutya
eltűnt.
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Igen, lesz pénzbírság, csak ennek is van egy folyamata. Márciusban indult a szervezett
chippelés és oltás, lesz még a pótoltás és utána összeírást kell készíteni, és a jegyzőnek
jelentési kötelezettsége van ezzel kapcsolatban.
Pusztai Lajos a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Örömmel látja, hogy a
közmeghallgatáson jelen vannak a képviselő–testület tagjai. Három kérdése lenne, az
elsővel többen megkeresték, ugyan most ők nincsenek itt, biztosan más elfoglaltság
miatt. Az óvodaköz évek óta dilemma, 15-20 éve folyamatosan hangsúlyozza, hogy
meg kell javítani. Kéri a képviselő- testületet, hogy hozzanak egy határozatot, hogy
rövid idő alatt ez kerüljön megjavításra. Már egyszer kiszámolta, hogy 400.000
forintból ez megoldható lenne, és a babakocsival tudnának közlekedni az emberek.
Társadalmi munkába beugorva ez megoldható lenne.
A második a hóhelyzet, az elhúzódó tél. Hibásnak látja a képviselő–testületet és a
polgármester urat is ebben, nem volt szervezett a hó eltakarítása, nagyon sok helyen
nem volt eldobálva a hó. Egyetemlegesen kéri a testületi tagokat, hogy akkor legyen
egy falubejárás, mikor leesik a hó, ne áprilisban.
A harmadik kérése, a közmunkaprogram megszervezése, kéri, hogy senki ne kerüljön
hátrányba azáltal, hogy nem tud elhelyezkedni. Kéri, hogy harminc napra minden aktív
korú ellátásban részesülőt hívjanak be, ne mindig ugyanazokat.
Vén Attila polgármester elmondja, hogy társadalmi munkával fog megvalósulni az
óvodaköz felújítása, a KÉSZ Kft felajánlotta, hogy kiszállítja a kész betont. Ezennel
felkéri Pusztai Lajost, hogy szóljon mikor ér rá és megszervezi, innentől rajta múlik,
mikor lesz kész a járda.
A hó eltakarítása szervezett volt és a közterületek járhatóak voltak, sajnos arról nem az
önkormányzat tehet, ha magánterületeken nincs eldobálva a hó. Idős, beteg,
egyedülálló embereknek is segítettek a közmunkások Medinán is és Szőlőhegyen is.
A közmunka programra minden évben egyre kevesebb a keret, arra próbálják
ösztönözni a fiatalokat, hogy munkát találjanak maguknak. Az önkormányzat pedig
arra próbál törekedni, hogy megbízható és dolgozni akaró embereket foglalkoztasson
és a kereteken belül mindenkit alkalmazzon.
Mester Béla Rákóczi Ferenc utcai lakos felajánlja az önkormányzat részére a
szőlőjében keletkezett venyigét. Észrevétele, hogy nincs szinkronban a háziorvosi
rendelés és az önkormányzat ügyfélfogadása. Itt szeretné megköszönni a
közmunkásoknak, hogy a háza előtt eldobálták a havat.
Vén Attila polgármester megköszöni és elfogadja a venyigét. Felülvizsgálják az
ügyfélfogadás rendjét, és köszöni a közmunkások nevében is a dicsérő szavakat.
Gecse Oszkár Sándorné Rákóczi Ferenc utcai lakos nem ért egyet azzal, hogy a
védőoltást csak azok a fiatalok kaphatják meg, akiknek a medinai orvosnál van a
betegkártyájuk, hiszen ez a korosztály még gyerek orvoshoz jár.
Vén Attila polgármester elnézést kér, és természetesen a medinai lakcímmel
rendelkezők kapják majd ingyenesen az oltást.
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Troják Frigyesné Dózsa György utcai lakos nem ért egyet a talajterhelési díj
fizetésével.
Vén Attila polgármester elmondja, hogy a fizetési kötelezettséget a törvény
szabályozza és elmondja, hogy kötelező annak rákötni, akinek a településén
műszakilag biztosított a kiépített zárt rendszerű szennyvízhálózat. Ellenkező esetben
talajterhelési díj fizetési kötelezettsége keletkezik.
Troják Frigyesné Dózsa Gy utcai lakos elmondja, hogy az ő háztartásánál nincs
kiépítve a hálózat.
Vén Attila polgármester elmondja, hogy még a tavalyi évben felvették a kapcsolatot a
szolgáltatóval és ígéretet tettek, hogy kiépítik az ingatlannál.
Konrád László Kossuth Lajos utcai lakos sérelmezi, hogy kéthavonta számláz a Tevel
– Závod – Szedres Víz Kft.
Vén Attila polgármester elmondja, hogy ez a szolgáltató döntése költségtakarékossági
szempontból, az önkormányzatnak ebbe nincs beleszólása.
Mester Béla Rákóczi Ferenc utcai lakos érdeklődik a Szekszárd – Paksi Vizi társulat
létezéséről, mert ha jól tudja, nekik lenne a feladatuk a mezőgazdasági árkok
rendbetétele a beszedett díjak ellenében.
Vén Attila polgármester elmondja, hogy ez így van, de a feladatokat nem látják el,
nincsenek kitisztítva sem az árkok, sem az utak.
Tájékoztatásul elmondja, hogy Medina Község Önkormányzata a csapadékvíz
elvezetésére benyújtott egy DDOP-pályázatot, amiben a kastélytól a hivatalig
kiépítésre kerülne az egységes csapadékvíz elvezetés, egységes járdák és kocsibejárók
kerülnének kiépítésre. A pályázat sikeres, a tervek készítése 700.000 forintba került,
de a pályázati pénz átcsoportosításra kerül, jelenleg arra várunk, hogy újra forrás
legyen és indulhasson az építkezés.
Gecse Oszkár Sándorné Rákóczi Ferenc utcai lakos: A faluközpont szép lesz, de mi
lesz a Rákóczi utcai járdákkal, már járhatatlanok. Elmondja, hogy a járdákat is széppé
kell tenni, az is a falu része.
Vén Attila polgármester elmondja, hogy az előbb ismertetett DDOP pályázatból
tervezi az önkormányzat megvalósítani, türelmet kér, amennyiben nem lesz rá forrás,
akkor önerőből lesznek a járdák felújítva.
Konrád László Kossuth Lajos utcai lakos javasolná a játszótér mellett elhelyezkedő
beton placcon elhelyezni egy kosárpalánkot, hogy az idősebb gyerekek is tudjanak
játszani.
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Vén Attila polgármester köszöni a javaslatot, utána fog nézni, hogy lehet
megvalósítani.
Matusné Umenhoffer Ildikó Dózsa György utcai lakos köszöni a szót, mivel a nyílt
testületi üléseken nem kaphatnak szót. Az első észrevétele az lenne, ami már tavaly is
volt, hogy a falugyűlésről minden egyes háztartás kapjon meghívót, hogy aki itt
szeretne lenni, az legyen is itt. Elhiszi, hogy a hirdetőtáblákon és az interneten közzé
lett téve, de két időpont szerepel, az egyik a februári hírmondóban, hogy a falugyűlés
várható időpont 2013.április 24., a másik a mai időpont, ez is megtévesztő lehet. És a
kevés érdeklődőnek talán az az oka, hogy van, aki itt szeretne lenni, de nem is tud róla,
ennek a kiküszöbölése lenne az érdek.
Megköszöni az önkormányzat 2012. évi munkáját és elmondja, hogy egy egész furcsa
statisztikát állított össze. 22 alkalommal ültek Medina érdekében össze a képviselők,
13 olyan ülést tartottak, ami összesen fél óra volt. 2012. május 31-én 14 pontot
tárgyaltak 1,5 óra alatt, 1 pontra 7 perc jutott; vagy 2012. november 28-án 9 pontot 45
perc alatt, ahol egy pontra 5 perc jutott, ez összesen 20 óra. A havi képviselői
tiszteletdíj köztudottan 20 ezer forint, ami megszorozva 12 hónappal, az 240 ezer
forint. Azt gondolom, hogy már egymás gondolatatait is olvasni tudják a képviselőtestület tagjai, ha ilyen gyorsan tudtak döntéseket hozni.
Innentől folytatnám, és a polgármester úr szavait idézném 2,5 évvel ezelőttről, hogy
Medinán kolbászból lesz a kerítés, nem hogy kolbászból, de még néhol kerítés sincs,
mert az emberek egyre szegényebbek. 2013. március 11-én a Tolnai Népújságban
megjelenik egy cikk, amely arról szól, hogy a központi normatíva 12 milliós
csökkenése miatt a 2013. évi költségvetést úgy lehet kihozni nullára, hogy a tervezett
5,5 millió forintos iparűzési adót megemelik 16,735 millió forintra, természetesen
papíron, mert ez nem realizálható. A kérdése az lenne, ha 2013 év végén ez a hiány
fenn fog maradni, akkor mit csinál az önkormányzat, mit fog ezzel a hiánnyal kezdeni?
A Medinai emberek 80 %-a a létminimummal küszködik, a medinai emberek többsége
eddig is csak éppen hogy kitudta fizetni az adót. Megérti, hogy a normatíva
csökkenése miatt kellett ezt a lépést megtenni, de véleménye szerint már nem lehet
többet szorítani az embereken. Nagyon sok az éhező gyerek, hiszen ilyen
szakterületről jön, a Dózsa György utcában is látja, ez a 11 millió hiány nagyon magas
összeg. Súlyos örökségnek látja majd a következő képviselőknek, és véleménye szerint
ki lehetett volna küszöbölni a hiányt, hat konkrét javaslata van a kiküszöbölésre.
Vén Attila polgármester kéri, hogy reagálhasson az elhangzottakra. A
mélyszegénységről: addig, amíg nem lehet találni napszámost, mert nem akarnak
dolgozni, addig, amíg a közfoglalkoztatásban megunják a munkát 3-4 nap alatt, addig
ez elgondolkodtató. Az is igaz, hogy erről nem a gyerekek tehetnek, de a szociális háló
is bizonyos keretek között tud segíteni. Minden egyes háztartás megkapta a
közmeghallgatásra a meghívót a hírmondóval. A testületi ülésekre mindenki megkapja
az írásos, kidolgozott előterjesztéseket tanulmányozásra, és lehetőségük van a
képviselőknek a kérdésekre és a hozzászólásokra. A költségvetéssel kapcsolatban
elmondja, hogy eddig a támogatásokat normatíva keretein belül kapta az település,
2013 januárjától feladatellátásra kapja. Vannak a kötelező és az önként vállalt
feladatok, szinte mind a 3200 önkormányzat ilyen problémával küzd, folyamatos
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egyeztetések folynak a Magyar Önkormányzatok Szövetségével, és rajtuk keresztül
továbbítódnak a problémák a minisztériumba Tállai András államtitkárhoz, keresik a
megoldást, mivel ez nem egyedi, hanem általános probléma. A település
költségvetésének hiánya pedig a Szekszárd Megyei Jogú város közoktatási, iskolai és
óvodai elszámolásból származó fizetési kötelezettség, mivel két évig nem volt
elszámolás, és ezt a hátralékot folyamatosan görgetjük magunk előtt. És kérné a
javaslatokat a 11 milliós hiány megszüntetésére.
Matusné Umenhoffer Ildikó Dózsa György utcai lakos elmondja, hogy ez az interneten
nem derült ki számára. Tehát az iskola az okozója?
Matus Zoltán Dózsa György utcai lakos, akkor nem jól gazdálkodott az iskola
vezetője?
Vén Attila polgármester elmondja, hogy nem az iskola vezetője gazdálkodott rosszul,
hanem nem érkezett meg időben az elszámolás, hogy a településnek havonta
mennyivel kell a közoktatáshoz hozzájárulni.
Matusné Umenhoffer Ildikó Dózsa György utcai lakos elmondja, hogy ő két évvel
ezelőtt azért lett elküldve, mert nem jól gazdálkodott. Éppen akkor 12,5 millió
forintról volt szó, akkor ő is tagintézmény vezetőként dolgozott, nem önálló
gazdálkodó szervként, ugyanúgy, mint Götz Csabáné. Most már tudják a jelenlévők és
akkor tisztázott legalábbis ez a helyzet.
Akkor a 11 millió forintra visszatérve, a faluközpont önkormányzati önereje 4,4 millió
forint, először alapítványon keresztül lett volna a pályázat benyújtva, mert akkor 100
%-os lett volna a juttatás, majd mégsem úgy adták be.
Vén Attila polgármester elmondja, hogy a faluközpont a Honvédelmi Minisztérium
támogatásából valósulhat meg, a támogatást is fejlesztésre lehet költeni. A faluközpont
önereje nem az önkormányzat költségvetését terheli. A hiány az működési forráshiány.
Matusné Umenhoffer Ildikó Dózsa György utca lakos szeretné nevesítve tudni, kik a
helyi Leader tagok?
Vén Attila polgármester elmondja, hogy a Leader egy Európai Unió által a
Vidékfejlesztési Minisztériumon keresztül finanszírozott egyesület, Medina a SárközDunavölgye – Siómente Egyesület tagjai vagyunk, konkrét medinai csoportja nincs.
Matusné Umenhoffer Ildikó Dózsa György utcai lakos: Akkor Medina mekkora
összeget fizet ennek a csoportnak, mert jegyzőkönyv tartalmazza hogy előlegként 1
millió forint lett átutalva.
Vén Attila polgármester elmondja, hogy nem finanszírozás történt, kölcsönszerződés
alapján utaltunk a csoportnak, amit már vissza is kaptunk.
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Matusné Umenhoffer Ildikó Dózsa György utcai lakos: Következő tételek lennének a
napelem beruházás 1,5 millió forint, a Tolnatáj Televízió 396 ezer forintja, és a
Siómeti folyóirat 150 ezer forint.
Vén Attila polgármester elmondja, hogy a napelemes beruházás önereje is Honvédelmi
támogatásból valósulhat majd meg. Minden egyes vállalkozó a vállalkozói szférában a
bevételének legalább a 10 % reklámozásra költi, nem gondolja, hogy az évi 396 ezer
forint magas lenne. A Siómenti folyóirat egy kezdeményezés volt, de nem valósult
meg, és évente lett volna 150 ezer forint, tehát ez sem terheli a költségvetést.
Matusné Umenhoffer Ildikó Dózsa György utcai lakos a többi észrevétele az egyebek
témakörhöz kapcsolódna: Polgármester úr szeptember 26-án kijelentette, hogy az
önkormányzat rendelkezik mindazon feltételekkel, amelyek az iskola fenntartásához
szükségesek, ezért az javasolja, hogy a képviselő – testület vállalja az intézmény
további működtetését, ezt a képviselők a 193/2012 (IX.26.) számú határozattal ezt
elfogadták. Másfél hónap elteltével Vén Attila szavai a következők: a medinai
önkormányzat nem tudja vállalni az általános iskola fenntartását, a működéséhez
szükséges képességgel nem rendelkezik.
Vén Attila polgármester elmondja, hogy mikor a fenntartásról döntöttek, utána nem
sokkal polgármestereknek volt ezzel a témával kapcsolatos tájékoztató, ahol 500
polgármestert tájékoztattak az iskola fenntartással kapcsolatban. Elmondták, hogy
minden fenntartással kapcsolatos költséget az állam átvállal, de az épület
önkormányzati tulajdonban marad. Majd született egy törvény, ami szabályozta, hogy
3000 fő alatt nem lehet önálló iskolát fenntartani. Az iskolával kapcsolatos változások
szinte naponta változtak. Elmondja, hogy véleménye szerint ez egy nagyon jó döntés
volt a testület részéről, és tájékoztatja a jelenlévőket, hogy hosszú idő után az összes
óvodai gyermeket a medinai iskolába íratták be.
Matusné Umenhoffer Ildikó Dózsa György utcai lakos elmondja, hogy ugye van arra
példa, és ha szervezés időben megkezdődött volna, hogy ha a saját önkormányzat nem
tudja fenntartani az iskolát, akkor más önkormányzat, alapítvány, nemzetiségi
önkormányzat, egyház is fenntarthatja. Kérdése, hova fordult az önkormányzat a
fenntartás megoldásával kapcsolatban?
Vén Attila polgármester megkérdezi, hogy mai állás szerint mi lenne annak az értelme,
ha az iskolánkat egy alapítvány tartaná fenn?
Matusné Umenhoffer Ildikó Dózsa György utcai lakos elmondja, hogy most nem hisz
annyira az államban, mint egy alapítványban.
Vén Attila polgármester elmondja, hogy ez nagyon szomorú, az állam azért vállalta a
fenntartást, hogy a kisebb településeken is működjenek iskolák, ott is, ahol a
költségvetés ezt nem engedné meg.
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Matusné Umenhoffer Ildikó Dózsa György utcai lakos kérdése a vízi közműtársulással
kapcsolatban, hogy Paks helyett miért Szekszárdra eset a választás?
Vén Attila polgármester elmondja, hogy Paksnál nem volt meg a konzorcium
megalakításához szükséges többség, így született a döntés, hogy Medina a szekszárdi
társulásba tartozzon, hiszen ott már 156 ezer vízfogyasztó van.
Matusné Umenhoffer Ildikó Dózsa György utcai lakos: 2012. augusztus 21-én úgy
döntött a képviselő – testület, hogy a Tevel – Závod- Szedres Víz Kft-nek 1,5 millió
forint összegű kölcsönt ad. Miért volt egy ekkora cégnek erre az összegre szüksége és
visszafizetésre kerül-e?
Vén Attila polgármester elmondja, hogy nem volt meg egy pályázathoz az összes
mozdítható pénztőkéje a kft-nek és határidő előtt visszafizetésre került a kölcsön
összege.
Matusné Umenhoffer Ildikó Dózsa György utcai lakos: A testület döntése értelmében
2012. október 25-én 75 fő a rászorult a szociális tűzifa támogatásban és 2012.
december 18-án pedig csak 24 m3 tűzifa támogatást kap a falu. Hogyan lett eldöntve,
hogy ki a rászorult?
Vén Attila polgármester elmondja, hogy a pályázat kiírása arra vonatkozott, hogy aki a
településen lakásfenntartási illetve aktívkorú ellátásban részesül, az kaphat majd
tűzifát. A pályázat elbírálása után a képviselő – testület erre vonatkozóan rendeletet
alkotott, melyben szabályozásra került, hogy ki részesülhet a támogatásban. A
kérelmek benyújtása után lettek a rendelet alapján elbírálva, hogy ki az, aki jogosult és
ki nem.
Matusné Umenhoffer Ildikó Dózsa György utcai lakos a munkalehetőségekről szeretne
még kérdezni, hiszen köztudott, hogy ez mindenhol probléma. Látta a
jegyzőkönyvben, hogy az idei évben még kevesebb lesz a közfoglalkoztatott. Magán
véleménye, hogy Medinán is vannak a 8 általános iskolai végzettségtől a 4 diplomás
végzettségig, akik nem rendelkeznek munkahellyel, nem biztosított a munkalehetőség
Medinán.
Vén Attila polgármester elmond egy példát. Kiírásra került egy közművelődés
szervező pályázat, 8 órás főállású alkalmazottra, a pályázatban név szerint kellett
említeni a foglalkoztatni kívánt munkanélküli ember. Medinán a regisztrált
munkanélküliek és diplomával vagy érettségivel rendelkezők közül senki nem vállalta
az állás betöltését, pedig egy évig állása lett volna.
Matusné Umenhoffer Ildikó Dózsa György utcai lakos sérelmezi, hogy őt nem
kérdezték meg.
Vén Attila polgármester elmondja, hogy tudomása szerint ő nem volt márciusban
munkanélküli.
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Matusné Umenhoffer Ildikó Dózsa György utcai lakos a Szőlőhegyi utcának a
közvilágítását gyengének találja és megerősítést kér ebben Balogh József
alpolgármestertől is. Elmondja, hogy az alsó buszmegállóban nagyon sok a cigaretta
csikk, és azzal is valamit tenni kellene. Valamint véleménye szerint az iható ivóvíz
minőségéért fizetünk, de a medinai ivóvíz ettől nagyon messze van.
Vén Attila polgármester elmondja, hogy sajnos arra nincs most lehetőség, hogy az
egész faluban kicseréljék az ivóvíz csöveket, de bízik benne, ha az új kút és a csövek
egy része kicserélődik, jelentősen javul az ivóvíz minősége is.
Matus Zoltán Dózsa György utcai lakos szerint a szolgáltatónak kellene a lakosságnak
fizetni és nem fordítva. Kérdése a jegyző asszony felé lenne, jogszerű és etikus-e, ha
olyan személy képviselő-testületi tag, aki nem rendelkezik medinai lakcímmel?
Dr. Baranyai Eszter jegyző elmondja, hogy az etikusság kérdésében neki nem feladata
és nincs lehetősége állást foglalni, a jogszerűség tekintetében elmondja, hogy
véleménye szerint a lakcím hiánya nem kizáró ok. 15 napon belül pontos jogszabályi
hivatkozással írásbeli választ fog adni a kérdésre.
Szendi István Szőlőhegy Fő utcai lakos érdeklődik, hogy a Horváth Attilának van-e
szerződése az önkormányzattal a hótolásra és a kaszálásra, és a teherautóival miért
parkol az kövesút szélén, és fizet-e súlyadót a gépjárművek után.
Vén Attila polgármester tájékoztatja a jelenlévőknek, hogy Szendi István és Horváth
Attila között személyes sérelmek vannak. Elmondja, hogy van szerződés a hótolásra is
és a kaszálásra is, mivel tiltó tábla nincs ezért állhat ott az autó, és természetesen fizet
teljesítmény adót is a tehergépjárművek után, de ez egyébként olyan információ, ami
nem tartozik a közmeghallgatás témái közé.
Vörös István Petőfi utcai lakos jónak tartja, hogy oltva vannak a gesztenyefák, de van
a Pekl János és a Szokics Elek előtt is fa, kéri, azok is legyenek beoltva. Szeretné
tudni, mennyi a polgármester fizetése és költségtérítése, és a képviselők egyéb
jutatása. A Csokonai utcában esőzés után nem lehet közlekedni, mert áll a víz az egész
utcában, régen is volt szikkasztó árok, jó lenne visszaállítatni, mert amikor felújították,
a polgármester az mondta, ő a garancia az útra. Javasolja a buszmegálló kitört ablakait
préselt lemezzel kipótolni, hogy a havat ne fújja be a szél. Érdeklődik, hogy ki vette fel
a Balogh Sándornét takarítani a malomba, mikor nyugdíjas és a testvére is támogatja.
Miért nem lehet hozzászólni a testületi ülések témáihoz? Ha a testületi ülés reggel 8
órakor van, ki tanít az iskolában? Érdeklődik, hogy az Arany János utca miért különb
utca, mint a többi, mivel ott folyamatosan az önkormányzat nyírja az árokpartot.
Elmondja, hogy az ő szemében nem képviselő az, aki nem tudja az eskü szövegét
elmondani!
Vén Attila polgármester az észrevételekre és a kérdésekre válaszolva elmondja, hogy
természetesen a gesztenyefák a két érintet ingatlannál is be lesznek oltva. A
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polgármester és a képviselő- testület tagjainak fizetése és egyéb juttatása nyilvános,
eddig sem volt titkos, meg lehet nézni például az interneten is. A Csokonai utcában,
nagyon sok fiatal él, például ahol a legtöbb víz áll, csak az eldugult lefolyót kellene
kitisztítani és már is megszűnne a gond, de könnyebb mutogatni a hivatalra és várni,
hogy a hivatal majd megoldja. Ez néhány éve nem így működött, és mai is vannak
olyan emberek, akiknél ez nem így működik. A buszmegálló a faluközpont
felújításával megújul, a préselt lemezt pedig nem tartja esztétikailag megfelelőnek.
Balogh Sándornét a polgármester alkalmazta és nem állandó munkakörbe, csak
időszakosan egyszerűsített foglalkoztatással.
A testületi üléseken hozzá lehetett szólni, de a próbálkozás kudarcba fulladt, állandó
közmeghallgatássá alakították az üléseket, ami a munkát akadályozta, mert nem éltek,
hanem visszaéltek a lehetőséggel. Azért vannak a választott képviselők, hogy a
problémákkal és az építő ötletekkel őket meg lehet keresni.
Varga Andor Kossuth Lajos utcai lakos érdeklődik, hogy milyen megoldás lesz az
édesapja házánál lévő vízelvezetésre és a szerb templom nagyon repedezik, mert az
úton megáll a víz, erre mi lesz a megoldás?
Vén Attila polgármester elmondja, hogy a korábbiakban már többször elhangzott,
hogy pályázatot nyújtottunk be a belterületi csapadékvíz elvezetésére és ezen pályázat
útján szeretnék a belterületi csapadékvíz elvezetést megoldani.
Matusné Umenhoffer Ildikó Dózsa György utcai lakos megkérdezi, hogy a medinai
lakosoknak jár–e valamilyen kedvezmény, ha igénybe szeretnék venni a Malom
épületét?
Vén Attila polgármester elmondja, hogy természetesen a medinai lakosoknak jár a
kedvezmény a Malom épületére is, ugyanúgy, mint a Művelődési háznál is.
Vén Attila polgármester megköszöni, hogy a jelenlévők meghallgatták, kérdéseiket,
hozzászólásaikat elmondták.
Több kérdés, hozzászólás nem érkezik, Vén Attila polgármester a közmeghallgatást
2030 órakor bezárja.
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