Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38.
Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331
12/2011.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 23án 13.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme
Jelen vannak: Krucsai József polgármester
Nagy Gézáné alpolgármester
dr. Gógucz Erzsébet Mónika
Restály László
Szabó György Béla képviselők
Román Aranka Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja.
Jelen vannak még. dr. Sódar Mária jegyző
Sramkó Katalin hivatali dolgozó jkv.vezető

Krucsai József polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülésről
hiányoznak Laduver Attila és Laurovics István képviselők, akik távolmaradásukat jelezték, az
ülés határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére felkérem Sramkó Katalin hivatali dolgozót,
hitelesítésére javaslom Dr. Gógucz Mónika képviselőt és Nagy Gézáné alpolgármestert
megbízni.
Tekintettel arra, hogy írásbeli meghívó nem ment ki napirendi pontoknak a a következőket
javaslom:
(1) Védőnő helyettesítéséhez hozzájárulás Lőkösházán
(2) Tájékoztatás az óvoda működéséről a dajka nyugdíjazását követően
(3) Fűtéskorszerűsítés pályázatról tájékoztatás
(4) Országos Mentőszolgálat Alapítványának kérelmében döntéshozatal
(5) Az önkormányzati telkeken megtermelt zöldségekről döntés
(6) Bejelentések
Kérem a jelenlévőket, akik a napirendi pontokkal, a jegyzőkönyvvezető és hitelesítők
személyével egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület tagjai a javaslatokkal egyhangúan egyetértettek.

1. napirendi pont
Védőnő helyettesítéséhez hozzájárulás Lőkösházán
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Krucsai József polgármester: Felkerestek azzal, hogy járuljunk hozzá. Én támogatom, miért
ne jusson egy kis plusz pénzhez is, de van egy kis hátsó gondolatom, mert később esetleg
visszaadhatják nekünk ugyanilyen feltételekkel, ha szükséges lesz . Azért gondolnám ebben a
formában, mert Nagykamarással volt az a huzavona, mert a másik partner nem volt korrekt
egészen. Ez most ki van zárva. Mi megkapjuk a normatívát,ö a feladatot ellátja.
Nagy Gézáné alpolgármester: Miben befolyásolja az itteni működést?
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselő: Hetente két napon nem lenne itt csak telefonon. A
látogatásokat meg tudja oldani kis többletmunkával.
Krucsai József polgármester: Olyat is tapasztaltam, hogy szombaton és vasárnap is láttam a
kismérleggel menni.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselő: Mert ez így is működik, igény szerint.
Krucsai József polgármester: Azért mondom, én nem akarok senkit befolyásolni ezzel.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselő: Újszülött számtól éppen beleférne. Ha minden nap
ki kell menni a Béke utcára, biztos akkor lesz gond, amikor nem lesz itt. Mi átszerveztük a
szerdai közöseket péntekre.
Restály László képviselő: Itt a fizetés az ugyanannyi maradna? Mert két napot nincs itt.
Krucsai József polgármester: Azt az időt pótlólag ugyanúgy eltölti, a normatíva ugyanúgy
jár.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselő: A vezető védőnővel egyeztettetek? A munkaidő
betartása, vagy nem betartásával, a munkáltató vacakolhatna?
A bodzási önkormányzatnak anyagi vonzata semmi?
Krucsai József polgármester: Semmi. Ha mi levennénk itt a munkaidőt, akkor a normatíva
annyival csökkenne.
Kérem a képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy az ismertetettek szerint a védőnő
Lőkösházán helyettesítsen, kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
71/2011.(VIII.23.)sz. határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárul, hogy Nagy Henriett védőnő 2011. szeptember 1-jétől
2012. november 15-ig heti két napon Lőkösházán a Védőnői
szolgálatnál helyettesítsen. Felhatalmazza a polgármestert az
ezzel kapcsolatos megállapodás aláírására
Felelős: Krucsai József polgármester
Határidő: értelem szerint
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2. napirend.
Tájékoztatás az óvoda működéséről a dajka nyugdíjazását követően
Krucsai József polgármester: Megkaptuk a beosztást, beszélgettük a jegyzőnővel, lesz négy
órás foglalkoztatásunk, de nem szeptember 1-től. Talán október 1-től november 30-ig tudunk
adni egy közmunkást, mert nekünk is azért a feladatok megvannak, a burgonya, zöldség, répa
felszedése. Látjuk majd mennyi levél kezd lepotyogni, a közterületek fenntartása is fontos .
No meg reméljük az új oktatási törvény el lesz fogadva, úgy ahogy vártuk-terveztük. Az
önkormányzat fenntartásában maradnak az óvodák, és olyan kedvezően mint ahogy várjuk.
Nagy Gézáné alpolgármester: Nem tudnánk-e tovább foglalkoztatni a négy órás dajkánkat?
Krucsai József polgármester: Nem mert, akkor kint marad a krumpli a kukorica meg a répa,
zöldség. Nagy Attila azt mondta a törvény szerint így jogos.
Dr. Sódar Mária jegyző: Szerintem nem erre gondolt az Alpolgármester Asszony.
Decembertől februárig lesz a következő közmunkaprogram arra ma adtuk be az előzetes
igénylést 4 fő 4 órás és 4 fő 6 órás munkavállalóra. A pályázat elbírálásánál majd kiderül lesz
-e emberünk és lehet- e újra alkalmazni egy dajkát az óvodában.
Krucsai József polgármester: Azért nem beszéltem még erről, mert erről még semmi biztos.
Nagy Gézáné alpolgármester: Több főre nem lehetett volna?
Krucsai József polgármester: Nekünk legalább olyan flottul el kell osztanunk jövőre, mint
most, ahogy megy. Ha kicsit többet be tudunk vállalni, akkor területre kétszer annyit el
tudnánk látni.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselő: Tavasszal volt az új közmunkaprogram. Akkor
nem lehetett tudni mennyi a keret. Nem tudom hol vesztettem el a fonalat,de még most sincs
több információ?
Dr. Sódar Mária jegyző. A nyáron leállították a közmunkaprogramot,most újraindult. De
valójában semmi biztosat nem tudunk, pályázni kell.
Szabó György Béla képviselő: Óvodához kapcsolódóan, lassan egy éve vitázunk, Nagy
Attila azt mondta, hogy elég egy dajka, elég is, mert körbebeszéltem egy-két emberkével. A
külső munkákkal van itt gond, hóeltakarítás, ilyesmire gondolnak, eddig a dajka látta el. Ez
nem fog beleférni. Én pl. ilyen felvetésekre mondtam, hogy annyi közmunkás van benn, hogy
ezt meg tudjuk csinálni.
Krucsai József polgármester: Az óvodához ami külterület tartozik, jelenleg 20 méter . A
hátsó rész a konyháé, a dajkák előtte sem takarítottak ott.
Restály László képviselő: Van ilyen végzettségű aki dajka? Illetve van-e még olyan
munkásunk aki még nem vett részt közmunkán?
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Krucsai József polgármester: Van,most jutott tudomásomra, hogy aki ide költözött, ők
szóltak, hogy még jönnének dolgozni
Kérem a képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy az előterjesztés szerint
alkalmazzuk a dajkát kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

72/2011.(VIII.23.) sz. határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy határoz, hogy a 2011. október-november időszakban 1 fő
közfoglalkoztatottat biztosít a medgyesbodzási óvodába
dajkaként.
Felelős: Krucsai József
Határidő: 2011. október 01.

3. napirendi pont.
Fűtéskorszerűsítés pályázatról tájékoztatás
Krucsai József polgármester: Fűtéskorszerűsítésre pályázat van kiírva. Azért kell erre
rábólintani, hogy a céggel felvegyem a kapcsolatot, hogy a pályázatot be tudjuk adni. A kiírás
úgy módosult, hogy önkormányzat is pályázhat.
Én jó ötletnek tartom, hogy pályázzunk, ha most úgy határoz a testület, hogy vegyem fel a
kapcsolatot.
Nagy Gézáné alpolgármester: Tudunk az önerőről valamit?
Krucsai József polgármester: Igen: csak az Áfa a kötelezettség.
Szabó György Béla képviselő: Mennyi lenne ez, egy ötven millió?
Krucsai József polgármester: Nem, bruttó 18 millió.
Nagy Gézáné képviselő: Én azt mondom próbáljuk meg.
Krucsai József polgármester: Kérem aki egyetért azzal, hogy próbálkozzunk a
fűtéskorszerűsítési pályázaton, kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
73/2011.(VIII.23.) sz. határozat
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Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megbízza Krucsai József polgármestert, hogy a Polgármesteri
Hivatal fűtéskorszerűsítésére pályázatot készítsen elő, azt a
későbbiekben a képviselő-testület elé terjessze be.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Krucsai József polgármester
4. napirend pont.
Országos Mentőszolgálat Alapítványának kérelmében döntéshozatal

Krucsai József polgármester:Mentőalapítvány keresett meg, defibrillátort szeretnének.
Dr. Gogocz Erzsébet Mónika képviselő: Ha van pénzünk lehet adni, de ez valóban az
Országos Mentőalapítvány. Hogy abból mi jut vissza nem lehet tudni. Van külön helyi
alapítvány, akkor ha azokhoz adnánk, az biztos itt marad. Ha úgy van pénzünk persze lehet
adni.
Krucsai József polgármester: Különben meg naponta keresnek meg ilyen kéréssel.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselő: Nem fogunk mi valóban erről kimutatást kapni,
hogy a mi pénzünk hol landolt.
Krucsai József polgármester: A tűzoltóknál volt itt a példa, az konkrétan oda ment, de ebből
lehet, egy csavar sem fog ide jutni.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselő: A helyi mentőszolgálatnak van alapítványa, és
akkor oda adjunk, ami itt marad.
Krucsai József polgármester: Akkor napoljuk el és nézzünk utána.
Nagy Gézáné alpolgármester: Nem kell elnapolni, akkor sajnálattal, de közöljük, hogy nem
tudjuk az országost támogatni.
Krucsai József polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait, aki azzal ért egyet az
Országos Mentőszolgálat Alapítványát ne támogassuk, kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta
74/2011.(VIII.23.) sz. határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy határoz, hogy az Országos Mentőszolgálat Alapítványát
anyagi fedezet hiányában nem tudja támogatni.
Határidő: Azonnal
Felelős: Krucsai József polgármester
5. Napirendi pont
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Az önkormányzati telkeken megtermelt zöldségekről döntés
Krucsai József polgármester: A megtermelt burgonyát, zöldséget, répát hagymát, ahogyan
előzetesen beszélgettünk, megkezdtük felszedni. Ezt az Átesó Bt-nek ide a konyhára átadjuk,
és a gyermekétkeztetéshez felhasználják, ennek megfelelően mi a gyermekétkeztetést
kedvezménnyel kapjuk. Az árat mindig a nagybani piaci napi árat tudnánk figyelembe venni.
Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
75/2011(VIII.23.).sz. határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy határoz, hogy az önkormányzat által megtermelt
zöldségeket az ÁTESÓ Bt-nek átadja, gyermekétkeztetés során
történő felhasználásra , azzal a feltétellel, hogy az átadott
zöldségek napi nagybani piaci értékének megfelelő
kedvezményt az ÁTESÓ Bt az Önkormányzat által vásárolt
gyermekétkeztetésben jóváírja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Krucsai József polgármester
Több tárgy nem lévén Krucsai József polgármester az ülést 13.40 órakor bezárja, és a többi
napirendi pont témájára hivatkozta zárt ülést rendel el.
Kmf.

Krucsai József
Polgármester

Dr. Sódar Mária
jegyző

Dr. Gogucz Erzsébet Mónika
Jkv. Hitelesítő

Nagy Gézáné
jkv. hitelesítő
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