Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38.
Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331
9/2011.

JEGYZİKÖNYV
Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 7-én
10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.
Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme
Jelen vannak: Krucsai József polgármester
Nagy Gézáné alpolgármester
dr. Gógucz Erzsébet Mónika
Laduver Attila
Restály László
Szabó György Béla képviselık
Jelen vannak még: dr. Sódar Mária jegyzı
Sramkó Katalin hivatali dolgozó jkv.vezetı
Krucsai József polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülésrıl
hiányzik Laduver Attila és Laurovics István képviselık, akik távolmaradásukat nem jelezték,
az ülés határozatképes. A jegyzıkönyv vezetésére felkérem Sramkó Katalin hivatali dolgozót,
hitelesítésére javaslom Restály László képviselıt és Nagy Gézáné Alpolgármester Asszonyt
megbízni.
Kérem a jelenlévıket, akik a napirendi pontokkal, a jegyzıkönyvvezetı és hitelesítık
személyével egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület tagjai a javaslatokkal egyhangúan egyetértettek.
1. napirendi pont.
Krucsai József polgármester:
Határon átnyúló települések alakítanának társulást. Volt már ilyen kezdeményezés, most
ismét napirendre került. A pályázatok megvalósításában lenne fontos, fıleg a ház
repedésekben tudnánk pályázni. Az Interreg pályázaton nem nyertünk öt éve, azóta ilyen
jellegő pályázat nem volt. Curtici-val fogunk partnerséget alakítani a tervek szerint. Komoly
összeget jelenthet nekünk, az önerıt a Minisztérium fogja biztosítani. Bármikor ki lehet belıle
lépni, ha a településnek bármilyen hátránya származik belıle.
Nagy Gézáné alpolgármester: Mőködésre is lehet pályázni? Ha pályázik, akkor ezt majd ki
kezeli, ha megalakul a társulás?
Krucsai József polgármester: Amire mi pályázunk, a pályázati forrást mi kezeljük, ha
közösen pályázunk, akkor azt majd egy gesztor fogja
10.10 órakor Laduver Attila képviselı megérkezett.
Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: Akkor itt külön is lehet majd pályázni, ha
megalakítottuk ezt a társulást?
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Krucsai József polgármester: Igen természetesen lehet, de együtt is lehet pályázni.
Nagy Gézáné alpolgármester: Ha megalakul, lesz majd ott egy külön szervezet ahol majd
dolgozni fognak?
Krucsai József polgármester: Ugyanúgy, mint a TDM-nél már vannak emberek akik a
pályázatot készítik, ez a társult önkormányzatoknak ez nem fog semmibe kerülni.
Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: A mőködés is a megnyert pályázatok arányában, vagy
hogyan fog történni?
Krucsai József polgármester: Ezek nem fix helyen dolgoznak, ha van pályázat kiírva, akkor
az arra idıszakra abból a mőködési költségbıl kapja a bérét.
Mint amikor az Aditussal megállapodott a kistérség, hogy az összes településnek írnak
pályázatot. Aztán mi mégis tovább fizettünk nekik.
Nagy Gézáné alpolgármester: Majd ha társulunk látunk valamit,lesz külön megállapodás?
Krucsai József polgármester: Ugyanúgy, mint az internetnél, majd az érintett települések
leülnek és megtárgyalják a részleteket.
Szabó György Béla képviselı: Magyar részrıl Pusztaottlaka, Medgyesbodzás,
Medgyesegyháza van érintve?
Krucsai József polgármester: Igen
Kérem a képviselı-testület tagjait, aki egyetért az elıterjesztésben lévı határozati javaslat
elfogadásával, kézfelnyújtással szavazzon.
5 igen 1 nem szavazattal tartózkodás nélkül a képviselı-testület az alábbi határozatot hozta:

58/2011. (VI.7.) sz. önkormányzati határozat
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
európai területi társulás létrehozását határozza el.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel
kapcsolatos elıkészítı tárgyalások lefolytatására.
Felelıs: Krucsai József polgármester
Határidı: azonnal

Bejelentések:
Dr. Sódar Mária jegyzı: Medgyesegyháza értesített bennünket, hogy Pusztaottlaka
elhatározta az óvodájuk bezárását. Mivel társulásban vagyunk, így mindhárom érintett
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településnek hozzá kell járulni. A jegyzıkönyvi kivonatot tegnap kaptuk meg, a mi
határozatunknak arról kell rendelkezni, hogy az ı határozatukat jóváhagyjuk.
Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: Ez minket mennyiben érint?
Dr. Sódar Mária jegyzı: A 100.000 forint közös költségben, mert ha nem lesz
Pusztaottlakán még óvoda sem, akkor nem fognak 30.000 forintot fizetni belıle.
Krucsai József polgármester: Beszéltem a polgármesterrel ígérték, hogy lesz közös testületi
ülés, majd ott megbeszéljük.
Szabó György Béla képviselı: Szeretnék kérdezni, mert elbúcsúztatták Klári nénit a dajkát,
maradt két óvónınk és egy dajkánk. Nagy Attilát sem érdekli, meg a vezetı óvónıt sem
érdekli az egész, ez visszatetszı dolog. Így most jelenleg nincs megoldva a tanyagondnoki
buszon a kíséret az óvodai utaztatáshoz.
Krucsai József polgármester: Ez teljesen másképpen hangzott el. A törvény egy csoporthoz
2 óvónıt és 1 dajkát ír elı. Az utazást bevállaltuk elektromos ajtóval lévı busszal, amire
kísérı nem szükséges. Arra hivatkoznak, hogy minden második héten nincs kísérı, ezt meg
fogjuk oldani, hogy minden második héten fog valaki utazni a gyerekekkel.
Szabó György Béla képviselı: Ma szembesültem vele, hogy nem lesz kísérı, már úgy van,
hogy délután sem lesz kísérı.
Krucsai József polgármester: A vezetı óvónı azt mondta, hogy megcsinálják, hogy le
legyen fedve az óvoda 8 órás fenntartása.
Szabó György Béla képviselı: Nem értem ezt a kéthetenkénti dolgot.
Krucsai József polgármester: Egyik fogadja, a másik köszön el tılük, ezt cserélik. A
dajkának a munkaidejét úgy fogják beosztani, hogy mindent meg tudjon csinálni.
A dajkának nem az a dolga, hogy ırizze a gyereket, ez óriási tévedés. Azért van két
óvodapedagógus, hogy ırizze a gyerekeket.
Nagy Gézáné alpolgármester: Egy hete személyesen találkoztam az óvodavezetıvel.
Beszélgetés kapcsán felmerült az óvoda kérése, azt kérte tolmácsoljam, hogy jó lenne, ha
szeptembertıl legalább négy órában lenne egy ember.
Krucsai József polgármester. Erre én mondok egy másik dolgot, mikor felmerült, hogy
Gábortelepen beindítjuk az óvodát, akkor az intézményvezetı olyan költségszámítást csinált,
hogy két óvónı Gábortelepre és Bodzásra is és mellé tegyük még a dajkát.
Akkor szóvá tettem, hogy hogyan is van ez Pusztaottlakán egy óvónı egy dajka, meg
Bánkúton is. A képembe röhögött, hogy a törvényesség ezt írja elı. De náluk nem?
Az, hogy ilyen szinten kiskorúnak néznek minket egy társulásban ez nem semmi. A
hatáskörömön túl nem léphetek, sem szóba, sem írásban nem reagálnak. Megmutatom,
hányszor írtam levelet, hányszor kerestem, nem reagálnak rá. Kértem próbálják megértetni a
medgyesi testülettel,hogy nem az ellen rúgkapálok, hogy ne fizessünk költséget, de a társulás
arányában mindenki fizessen, még a 33-33-33%-ba is benne lennék. Még nem kaptunk
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választ. Ígéretet kaptam lesz testületi, majd elválik mi lesz, mert ott a pénzügyi bizottság teszi
le, vagy söpri le.
Szabó György Béla képviselı: Ha soha nem tudunk semmit, milyen társulás az ekkor?
Krucsai József polgármester: Kényelmes volt a két óvónı, két dajka megoldás, majd
vizsgáljuk a lehetıségét, hogy lesz-e olyan alkalmas közmunkás, akivel ezt lehet megoldani.
Most állítjuk össze a közmunkások listáját, majd megtudjuk mekkora keretünk marad. A
régiekbıl addig nem lehet majd behívni, míg mindenki át nem fordul. De szeptembertıl
megpróbáljuk a kíséretet közmunkással megoldani.
Egyelıre még nem tudjuk mennyi a keretünk, és mennyi maradt, erre még nem tudtak választ
adni.
Ha nincs más kérdés szavazásra bocsátom, hogy aki elfogadja a pusztaottlakai óvoda
megszüntetését, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

59/2011. (VI.7.) sz. önkormányzati határozat
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
jóváhagyja Pusztaottlaka községi Önkormányzat Képviselıtestületének 38/2011.(V.30.) KT. sz. határozatát.
A Képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Schéner Mihály
Nevelési és Oktatási Központ pusztaottlakai óvodai telephelye
2011. augusztus 31. dátummal megszüntetésre kerüljön,
valamint hozzájárul ugyanezen dátummal 1 fı óvodapedagógus
és 1 fı dajkai álláshely megszüntetéséhez.
Felelıs: közlésre Kucsai József polgármester
Határidı: azonnal

Krucsai József polgármester: Falunap: anyagilag kérem támogatni, meg munkával is.
Restály László képviselı: Én még annyit tennék hozzá, amikor jöttünk Ceruza elıtt
szombaton, láttad mit csináltak, a gyógyszertár majdnem ugyanolyan állapotban van, igaz ez
nem mostani probléma, fél éves, annak is ha nem csináljuk meg, a deszkázást, igaz nem
akárkire lehet rábízni, majd nézd meg.
Krucsai József polgármester: Most azon vagyunk, hogy a traktort szeretnénk
lemőszakiztatni utána majd ezek lesznek fontosak, a nyugdíjas klubot is megpróbáljuk
akadály mentesíteni.
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Gogucz Erzsébet Mónika képviselı:Testületi anyagokkal mi történik ha lemennek a
tévében?
Krucsai József polgármester: İrizzük, Gergınek meg van minden és össze van rendezve.
Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: Erre vonatkozólag van valamilyen rendelkezés?
Dr. Sódar Mária jegyzı: A jegyzıkönyv mellé kellene tenni.
Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: Akár dátumozva is.
Krucsai József polgármester: Én addig látom amíg beviszem.
Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: Nem nézi meg senki mielıtt lemennek, nem kéne
megnézni?
Krucsai József polgármester: Eleibe ez úgy ment, hogy még rossz volt a minıség, a
lakosság észrevette a minıséget. Akkor próbált a hangszínen igazítani, van egy hangtechnikus
aki igazított rajta.
Olyan úgyis lesz aki a konyhából akarja hallgatni, két-három ember aki folyamatosan nem
mondok nevet, úgyis azt mondja, hogy nem hallotta, sokan még azt sem tudják, hogy a
távirányítóval lehet hangot adni.
Restály László képviselı: Na azért annyira már ne menjünk el.
Szabó György Béla képviselı: Egy diktafonnal lehetne javítani.
Nagy Gézáné alpolgármester: Nincs egy mikrofon az iskolából?
Szabó György Béla képviselı: Nem lehet hova csatlakoztatni.
Több tárgy és hozzászólás nem lévén Krucsai József polgármester az ülést 10.37 órakor
berekesztette.
Kmf.
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