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JEGYZİKÖNYV

Készült: Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 24-én
14.00 órai kezdettel megtartott ülésérıl.
Az ülés helye: Községháza,Házasságkötı terem
Jelen vannak: Krucsai József polgármester
Nagy Gézáné alpolgármester
Dr. Gógucz Erzsébet Mónika
Laduver Attila
Laurovics István
Restály László
Szabó György Béla képviselık
Jelen vannak még: dr. Sódar Mária jegyzı
Sramkó Katalin hivatali dolgozó jkv.vezetı
Kovács Erika családsegítı
Almási Levente r.alezr.

Krucsai József polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülésen
minden képviselı jelen van, az ülés határozatképes.
A jegyzıkönyv vezetésére felkérem Sramkó Katalin hivatali dolgozót, annak hitelesítésére
Nagy Gézáné Alpogármester Asszonyt és Szabó György Képviselı Urat .
Javaslom a meghívóban közölt napirendi pontok tárgyalását.
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
A Rendırség tájékoztatója a település közbiztonságának helyzetérıl, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekrıl és az azzal kapcsolatos feladatokról
Krucsai József polgármester: A rendırség beszámolóját mindenki megkapta, köszöntöm
körünkben Almási Levente rendır alezredest, megkérem, esetleges kiegészítését tegye meg,
illetve kérem a felmerülı kérdések megválaszolására.
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Almási Levente r.alez.: Elkészítettük a beszámolót, írásban leadtuk, a kérdések alapján
szeretném kiegészíteni.
Laduver Attila képviselı: Mennyiben változtatja az új polgárır törvény a munkát?
Almási Levente: Az új tv-t még nem láttam leírva, csak a koncepciót. Csak a saját területén
mőködhet a polgárır egyesület. Medgyesbodzáson ez eddig is így volt. Amikor megkezdik a
munkájukat akkor azonnal bejelentkeznek.
Restály László képviselı: Elolvasva a beszámolót tulajdonképpen sok különbség nincs a
2009-2010-es évhez. Medgyesbodzáson a közbiztonság talán jónak mondható. Kicsit
hiányolom a polgárırséggel való kapcsolatot, legalább is a beszámoló nem sokat foglalkozik
vele.
Nem tudom, a rendırség mennyire igényli a polgárırség tevékenység, avval sem vagyok
tisztába, hogy mőködik a polgárırség, lehet jobban kéne mőködjön, régóta lévı problémákra
lehet ezt visszavezetni a rendırségnek is jobb lenne. Na most megemlítjük a kmb-sünket, akit
még nem láttunk. Úgy tudom, van jelenleg, de még nem találkoztunk vele. Akinek az lenne a
feladata részemrıl, bocsánat azt mondom részemrıl, hogy az emberekkel – bár van róla
említés – sőrőbben találkozna, gyalogos szolgálatot tenne, de eddig még nem találkoztunk
vele. A másik amit még akarok említeni, a baleset, ami állítólag két súlyos balesetünk volt az
elmúlt évbe, az egyik talán halálos volt, a másik meg igen súlyos, mind a kettı kerékpáros
baleset volt, ha jól tudom, és mind a kettı a központban. Igaz, hogy nincs kerékpár utunk, ami
sajnos egy kicsikét javítana a dolgon, a másik, meg hogy nincs tábla. A jármővek nem nagyon
tartják be az 50 km-t lehet ezt mondani, igaz ki van téve az iskolánál a tábla, hogy
gyermekközlekedés, igaz, hogy iskolánk nincs. Nem ártana kitenni ide egy
sebességkorlátozást, igaz lehet csak kirívó esetek voltak, a polgármester más okból is kéri
ezt,mert igaz az utunk olyan rossz, igaz nem szabálysértés miatt mondom, hanem az út miatt.
Krucsai József polgármester: A bejelentéseknél lett volna az úttal kapcsolatban bejelentés.
A baleset visszavezethetı a rossz útminıségre is, a figyelmetlenség, a halálos baleset teljesen
más miatt következett be, az egy életre megmaradt bennem is, mert szemtanúja voltam. Ott
elaludt a sofır, a kerékpárosnak esélye sem volt.. Virág úr írásban kérte a megerısítést,
amiben megegyeztünk, 3,5 tonna feletti jármőveknek a településen kiteszik a 30 km-es
korlátozást, ami az egész falura vonatkozik, nem csak a fıutcára. Innentıl kezdve a
rendırségre tartozik, hogy ezt betartassák. Reméljük oda is eljutunk, hogy ez a dinnyeút
megfelelı borítást fog kapni.
Almási Levente: Polgárırség mőködik, létezik, dolgoznak. Éjszakai szolgálat során hetente
egy alkalommal végzünk egy közbiztonsági akciót. Ilyenkor szokták látni a polgárıröket.
Eddig Belák Bence meg volt bízva a medgyesbodzási teendık ellátásával, egy hónapja
kinevezésre is került. Hivatalosan ı van azóta. Ha azt kérdezzük, mikor lesz olyan rendır, aki
itt fog lakni, nem tudom, nem is tudok mit ígérni. Belák Bence jelenleg nincs olyan
helyzetben, hogy kiköltözzön és fenntartsa háztartását. Kéthetenként egyszer tart fogadóórát a
kmb irodában, illetve a 107-en bejelentkezve lehet rendıri segítséget kérni. 12 órában
dolgozik a rendır.
Közút, sebesség és balesettel kapcsolatban. Az idén kettı sérüléses baleset volt. Nincs
egetverı közlekedési gond Medgyesbodzáson. Ez a szám elfogadható, annak ellenére, hogy
az egy is sok. A halálos baleset abból adódott, hogy a gépkocsivezetı bealudt. A
sebességmérı mőszer szokott kijárni a településre. Medgyesbodzáson néha áll meg itt mert
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olyan rossz az út, hogy senki nem lépi túl. Az, hogy mennyire lesz megoldás a 30 km-es tábla,
majd a nyáron megnézzük. A nagy kamionoknál már a súly is gondot okoz.
Krucsai József polgármester: Visszatérve a polgárırségre, kedvezıen mozdult el a
polgárırség tevékenysége. Járja a szórakozó helyeket, ahol a fiatalok megfordulnak. A
polgárırség megerısödésével, és az új körzeti megbízottra a közbiztonság is javulni fog.
Gondolok itt a kisebb értékő lopásokra. A jó érzéső lakosokat kérem jelentkezzenek
polgárırnek, egészen másképpen mőködik, mint régebben. Másra nem számíthatunk, mert a
rendır egyedül nem tudja megoldani a problémát. A rendırnek a szolgálati lakásról
beszélgettünk, úgy néz ki mutat hajlandóságot, hogy kiköltözzön.
Krucsai József polgármester: Amennyiben több kérdés és hozzászólás nincs kérem
kézfelnyújtással szavazzon, aki a Rendırség beszámolóját elfogadja.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
47/2011.(V.24.) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
elfogadja a Rendırség tájékoztatóját a település
közbiztonságának helyzetérıl, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekrıl, és az azzal kapcsolatos feladatokról
Határidı: azonnal
Felelıs: Krucsai József polgármester
A beszámoló a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
2. napirendi pont.
A Közoktatási Társulás I. negyedévi gazdasági beszámolója
Krucsai József polgármester: Közoktatási társulás I. negyedévi beszámolója.
Megkaptuk írásban az anyagot, akinek kérdése, hozzászólása van, kérem tegye meg.
Nagy Gézáné alpolgármester: Mőködési kiadás hozzájárulásnál örömmel vettem, hogy 30
ezret vettünk figyelembe, de jó lenne pontosítani velük, hogy ez az összeg annyi legyen.
Valami kompromisszumra kerüljön a két testület egymással. Kérném az ottani testületet is,
mérlegelje ezt az összeget.
Krucsai József polgármester: A költségvetés összeállításánál mi kértük hivatalosan, hogy a
három társulás ezt írásban rögzítse. Ezt a társulás elutasította. Mi méltánytalannak tartottuk, és
írásban jeleztük, azóta semmilyen válasz nem érkezett. Reméljük a belátják, hogy ilyen plusz
terheket ne mérjenek ránk. Itt a pénzügyesek ezt az adminisztrációs munkát minden plusz
juttatás nélkül elvégezték. Most hiányosak az adatok közlése, nem mindig pontos és ez mellé
még fizetünk egy jelentıs összeget is. Nem tudom mi lesz a vége, de ha Medgyesegyháza
nem fogja tolerálni, akkor nem tudom mi lesz. Hiányolom, hogy semmiféle kommunikáció
nincs, a kiszámlázás rendre megtörténik, azt fizetjük, most is túlfizetésünk van.
Mellesleg arról volt szó, minden évben közös testületi ülést tart a három testület, három éve
volt utoljára, azóta semmilyen tájékoztatást nem kaptunk. Ha nem egyenrangúak vagyunk a
társulásban akkor felesleges feszengeni.
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Laduver Attila képviselı: Hozhatunk mi akármilyen határozatot,meg hozhat
Medgyesegyháza is. Azt gondolom az elsı számú vezetésnek aki te vagy, neked kéne
tárgyalni. Ez a módszer Varga Gábornál sem vált be, hogy homokba dugjuk a fejünket. Te
oda mégy kérsz idıpontot a jegyzıvel és odamentek tárgyalni, valamilyen egyezséget hozni.
Az , hogy harmadik negyedik ülésen ezt felhozzuk és semmi nem történik ezt már felejtsük el.
Krucsai József polgármester: a polgármesterrel napi kapcsolatban vagyunk és el van
felejtve. Nekünk sem jogkörünk sem hatáskörünk nincs, hogy a medgyesegyházi
polgármestert sarokba szorítsuk.
Folyamatosan idıpontot kértünk, ott voltunk, Pusztaottlakát senki nem képviselte, azóta se
történt semmi közelítı lépés
Laduver Attila képviselı: Van fegyelmezı eszközöd, kilépsz a társulásból. Valamivel meg
kell fenyegetni ıket. Apácával nem lehet társulni?
Krucsai József polgármester: Ez nem olyan egyszerő. Egy közösen megalakított társulásnak
az volna a feladata, hogy zökkenımentesen mőködjön, ez nem mindig így történik. A jövı
héten erre még egyszer vissza fogunk térni.
Az óvoda megkeresett bennünket, ez is a bejelentés lett volna. A játszótérnél a
balesetveszélyes játékokat cserélni. Úgy volt, be tudunk pályázni, de azt, ami a kiírásban
elızetesben volt. Van is helye köztéren, de most ez nem valósulhat meg, mert megszőnt.
İsszel lesz a Leadernél kiiírás remélem, oda be tudunk kapcsolódni.
Az óvoda venne három hintát, meg a veszélyes csúszdát ki kellene cserélni. Ez kb 130-150
ezer forint lenne, meg a festék lenne még amit megvennénk. A szülık vállalták, hogy lefestik.
A festést augusztusban kellene lefesteni, nehogy leperegjen.
Ha testület ezzel egyetért, akkor olyan játékot vennénk, ami hosszú távra megmarad.
Restály László képviselı: A 90 ezer forintos dologra akarok visszanyúlni milyen
szerzıdéssel, hogy lett megállapítva, nektek ezt csak tudni kell, mert ez le van írva valahol,
akkor mi önként nem állapíthatunk meg 30 ezer forintot.
Dr. Sódar Mária jegyzı: A közös testületi ülésen lett megállapítva, elıtte a testületünk
elzárkózott de ott ez kényszerhelyzet volt.
A múltkor arról határozunk, hogy kezdeményeztük a módosítást, amelyhez mindhárom
önkormányzat beleegyezése kellene.
Krucsai József polgármester: Van ennek még egy hátulütıje, Pusztaottlaka beviszi az
óvodát ısztıl. Nem tudom akkor majd, hogy gondolják, utána mindent mi fizetünk. Amikor a
közoktatási társulást alakítottuk Nagy Béla egy kis papír meg ceruza pénzrıl beszélt. Na most
ebbıl ez lett.
Laduver Attila képviselı: Amikor az iskolatársulás megtörtént, a pénzügyi társulás nem
történt meg. Valami történt a közös testületin, én nem tudom már milyen indokkal nem
vettem részt azon
Nagy Gézáné alpolgármester: Társulási megállapodásban ez van leírva.
Laduver Attila képviselı: Még a Gabi idejében is mondtam, nem volt pénzügyi társulás, a
jegyzı meg elintézte azzal, hogy ez technikai dolog.
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Dr.Sódar Mária jegyzı: Reagálva arra, hogy technikai dolog elmondanám, hogy a társulási
megállapodás rögzíti, hogy az átadandó pénzösszeg 1/12-ed részét minden hónapban
átutaljuk. Azt hogy mennyi az az X összeg az képviselı-testület minden évben elfogadja
költségvetés keretében. Hogy ennek az x összegnek az átutalásának a rendje megállapodásban
legyen szabályozva az valóban tecnikai dolog. Az, amire a Képviselı Úr gondol az egy
elızetes költségelemzés lett volna, hogy a társulás ne kerüljön többe mint elıtte.
Nagy Gézáné alpolgármester: Úgy gondolom Medgyesegyháza testülete sem zárkózik el,
továbbra is üssük a vasat, erre felkérünk polgármester úr. Üssük a vasat, annyira nem rossz a
kapcsolatunk.
Krucsai József polgármester: Addig, amíg a közös testületi üléseink elmaradnak, ott lehetne
érvényesíteni ezeket a jogokat. Ez akkor válik érdekessé, ha Pusztaottlaka beviszi az óvodáját.
Mindenféleképpen egyeztetünk a jövı héten.
Laduver Attila képviselı: Aki nagyon rosszul járna ha mi kiugranánk, az Medgyesegyháza.
Meg kell fenyegetni, hogy kilépünk, ennyi, be fogja adni a derekát, meg fogják látni.
Krucsai József polgármester: Minden egyes alkalommal nagy szeretettel hivatkoznak, hogy
a társulási megállapodásra.
Laduver Attila képviselı: Én úgy gondolom nem tart minket semmi ebbe a társulásban.
Laurovics István képviselı: Le kell ülni tárgyalni, nem olyan egyszerő a kilépés a szülıket is
meg kell gyızni.
A gyereket nem lehet rángatni.
Szabó György Béla képviselı: Ez nem társulás, hol van megemlítve itt Medgyesbodzás? Ez
nem társulás.
Laduver Attila képviselı: Nincs értelme fenntartani. Csak Medgyesegyháza érdeke.
Nagy Gézáné alpolgármester: Nem értek egyet, van egy óvodánk, azt fenn kell tartani. Azt
nem fogjuk tudni mőködtetni.
Laduver Attila képviselı: Dehogynem. Ez nem így van Gyöngyike. Nekünk nincs
szükségünk erre a társulásra, tehát lehet fenyegetızni.
Az mindig a járható út, hogy nekünk kell meghunyászkodni.
Laurovics István képviselı: Biztos lehet tárgyalni a polgármesterrel. Nekünk itt az óvoda,
mi saját magunk nem tudjuk fenntartani.
Restály László képviselı: Még csak annyit akarok, hogy ezek a jubileumi meg felmentési
évek mikor aktuális ezek kifizetése?
Krucsai József polgármester: Második félévben, a szabadság meg már folyamatban van.
Meg aztán van még két áthúzódó, amire átadtuk az ügyvéd megkeresését, még nem reagáltak
rá.
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Amennyiben több kérdés és hozzászólás nincs kérem kézfelnyújtással szavazzon, aki az
iskolatársulási beszámolót elfogadja.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

48/2011.(V.24.) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
elfogadja a Közoktatási Társulás I. negyedévi gazdasági
beszámolóját.
Határidı azonnal
Felelıs: Krucsai József polgármester
A beszámoló a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
3. napirendi pont
Gyermekvédelmi beszámoló
Dr. Sódar Mária jegyzı: Jogszabály elıírja, hogy május 31-ig kell beszámolni, írásban
kiküldött anyag tartalmazza a gyermekvédelmi és gyermekjóléti beszámolót. Amennyiben
kérdés merül fel szívesen válaszolunk.
Nagy Gézáné alpolgármester: Annyit szeretnék mondani, részletes beszámolót kaptunk,
kitérve minden egyes gondra és problémára, tagolva a gondokat, milyen gyermekvédelmi és
gyámügyi feladatokat lát ez az önkormányzatunk. Sajnálatosan azt is látjuk, hogy a
demográfiai mutatónk korosztályos bontásban nem fényes, idıs a lakosság. Átfogó
beszámolónak tartom.
Laduver Attila képviselı: Átfogónak tartom nagyon én is. Az elöregedés nagyon jellemzı.
Ami a számokból kitőnik, hogy mindig-mindig csökkenünk. Ha nincs saját iskolánk akkor ez
a szám nem is fog megváltozni. Azért kellene harcolni hogy ezek a számok másképpen
mutassanak 10 év múlva.
Krucsai József polgármester: A költségvetési számok is nagyon makacsak, ha csökkentik a
normatívát, akkor nem biztos, hogy lesz olyan forrás, hogy az iskolát óvodát önállóan fenn
tudjuk tartani. Ha utána javul a helyzet, ennek nem lesz akadálya.
Nagyon bízom, hogy nem az a cél, hogy az iskolákat elsorvasszák. El kell dönteni, most
azonban, hogy ezt tartsuk fenn, vagy ha jönnek az emberek azt kelljen mondanunk nem
tudunk fizetni mert elvitte az iskola. Ez egy köztes megoldás, ami egy darabig még
fenntartható, utána majd lesz olyan, hogy egyedül fenn tudjuk tartani. Ezért próbáljuk a
sportot is visszahozni, hogy élhetıbbé tegyük a települést.
Nagy Gézáné alpolgármester: Nyári szünetre van-e lehetıség szabadidıs programot
szervezzetek a gyerekeknek?
Kovács Erika családgondozó: Lehetıség lenne, csak ehhez anyagi forrásra lenne
szükségünk. Ehhez a tárgyi feltételek hiányoznak
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Krucsai József polgármester: Bízok benne, hogy a sportpálya majd sok mindenre ad
lehetıséget. Meg fogjuk vizsgálni, hogy tudjuk ezt megvalósítani.
Nagy Gézáné alpolgármester: Ha volna lehetıség, mik volnának azok a programok amiket
meg tudnának valósítani? Egy költségvetést lehetne errıl készíteni.
Kovács Erika családgondozó: Ezzel kapcsolatban érdemes lenne egy ötletbörzét rendezni, és
utána költségvetést készíteni.
Krucsai József polgármester: Kimondottan jó ötletnek tartom.
Nagy Gézáné alpolgármester: A következı testületi ülésen mondjuk ezt elmondani, hogy
milyen költségvonzata van ennek.
Restály László képviselı: Annyit szeretnék, hogy csak felolvasom, hogy mindenki elolvasta.
Meg van említve, hogy Csanádapácával nem valami jó a kapcsolat.
Kovács Erika családgondozó. A jelzırendszerrel kapcsolatban mondtam ezt, semmiféle
jelzést soha nem kapunk. Nem partnerek, hogy létrejöjjön a kapcsolat.
Restály László képviselı: Nem tiszta a gyermekétkeztetés kik veszik igénybe, kik kaphatják?
A másik meg, mi változik a gyerekeknek, ha védelembe vannak, meg ha átmeneti nevelésbe?
Sramkó Katalin gyámügyi ea.: A nyári gyermekétkeztetést fıleg azok a gyermekek
kaphatják, akik gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. Gyermekétkeztetés továbbá az
óvodában és iskolai napköziotthonban való étkezés, amelyet minden gyermek igénybe vehet,
akinek azonban rendszeres gyermekvédelmi kedvezménye van azok kedvezményesen, vagy
ingyenesen.
A másik kérdés a védelembe vétel és átmeneti nevelés.
A kettı teljesen más fajta ellátása a gyermeknek. Védelembe vételre akkor kerül sor, ha a
Gyermekjóléti Szolgálat alapellátásban már úgy látja, hogy a gyermek nem látható el tovább,
akkor a jegyzı felé javasolja a védelembe vételt, és a problémára irányulóan a védelembe
vételi határozatban elıírunk a gyermek a szülı, vagy mindkettıjük felé kötelezı magatartási
formákat, esetlegesen orvosi vizsgálatokon való megjelenést, különbözı szervekkel való
együttmőködést, melyeket kötelezıen évente, szükség esetén igény szerint vizsgálunk felül.
A gyermek átmeneti nevelésbe vételére akkor kerül sor, ha a védelembe vétel nem hozza meg
a kívánt eredményt, és arra remény sincs, hogy ez megtörténjen. Ekkor a gyermek ideiglenes
elhelyezésre kerül, ahol egy hónapot tölt el nevelıszülénél. A szakemberek ez idı alatt
vizsgálják, hogy a kialakult helyzet megváltoztatható-e az egy hónap alatt. Amennyiben igen,
és a szülı biztosítja a feltételeit, akkor a gyermek a családjába kerül, ha nem akkor átmeneti
nevelésbe kerül nevelıszülıhöz, aki lehet azonos az egy hónapos tartózkodási idıt biztosító
nevelıszülıvel. Ilyen elhelyezés esetén a szülı felügyeleti joga szünetel, ezekkel a jogokkal a
nevelıszülıt ruházzák fel, a gyermek gondnokot kap. A szülınek joga van a kapcsolattartásra,
valamint a tartási kötelezettsége továbbra is él.
Krucsai József polgármester: Étkeztetés ha pályázunk akkor van a gyermekeknek nyáron.
Sramkó Katalin gyámügyi ea: Igen ez így van, az erre vonatkozó tájékoztatást már
megkaptuk. A pénzügy dolgozik a pályázat elkészítésén. Az elmúlt évhez képest annyi a
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változás, hogy nincs létszámbeli korlát meghatározva, mivel településünk halmozottan
hátrányos helyzető besorolást kapott. Elızı évben 50 gyermek részesülhetett egész nyáron
étkezésben, most gyakorlatilag lehetıség lenne minden rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülı gyermek részére igényelni. Ez azonban irreális, hogy 160
gyermekre adjuk be az igényünket, kevés az esély, hogy támogatásban részesülne, valamint
azt is el kell mondani, hogy a nagykorú gyermekek nyári szünidıben munkával töltik a
szabadidejüket, így nem is biztos, hogy itthon tartózkodnak.
Egyeztetés után 100 gyermekre igényeltünk támogatást, remélve, hogy ebbıl 70-80 fıre meg
is kapjuk. Az elızı évhez képest akkor is jelentıs emelés lenne és fokozottan tudnánk segíteni
azokat a nagy létszámú hátrányos helyzető családokat, ahol a legnagyobb szükség van erre.
Krucsai József polgármester: amennyiben több hozzászólás nincs, kérem aki egyetért a
beszámoló elfogadásával, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta.
49/2011.(V.24.) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat képviselı-testülete
elfogadja a Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó
2010. évi átfogó értékelését.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Sódar Mária jegyzı
A beszámoló a jegyzıkönyv mellékletét képezi.

4. napirendi pont
Családsegítı Szolgálat beszámolója
Krucsai József polgármester: Mindenki megkapta az anyagot, ha kérdés van Erika válaszol
rá.
Kovács Erika családgondozó: Kiegészíteném még, hogy 2010. január 1-tıl mőködünk,
összehasonlító adatokkal ezért nem tudok szolgálni.
Restály László képviselı: Végül is nem is nagyon hozzászólás volna ez, hogy énnekem ez a
kettı nagyon fedi egymást a családsegítés és gyermekvédelem. Csak annyit akarok kérdezni,
hogy a családsegítés szintén ott van, ahol gyermek van?
Kovács Erika családgondozó: Nem feltétlenül, idısebbek, gyermektelenek bárki igénybe
veheti az ellátást. Különbözı ügyekben segítünk a hozzánk fordulóknak. Van olyan eset is
azonban, ahol családsegítést végzünk, de gyermek is van a családban.
Krucsai József polgármester: Amennyiben nincs több kérdés és hozzászólás kérem a
képviselı-testület tagjait, aki a Családsegítés beszámolóját elfogadja, kézfelnyújtással
szavazzon.
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A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
50/2011.(V.24.) határozat
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselıtestülete elfogadja a Családsegítı Szolgálat 2010. évi
tevékenységérıl készült beszámolót.
Határidı: Azonnal
Felelıs: Krucsai József polgármester.
A beszámoló a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
15.10-kor távozik Almási Levente távozik az ülésrıl
5. napirendi pont.
Közösség Misszió Szociális szolgáltatóval kötött ellátási szerzıdés módosítása
Dr. Sódar Mária jegyzı: Önkormányzat és a Közösség Misszió között létrejött ellátási
szerzıdéssel kapcsolatosan a Békés Megyei Kormányhivatal szóbeli észrevételt tett.
Az észrevétel szerint a szerzıdés nem tartalmazza teljes körően az Sztv. 121.§ (2)
bekezdésben elıírt szabályozási elemeket:
Valamint a használatba adásról rendelkezı határozatot ki kell egészíteni egy mondattal az
elıterjesztés szerint.
Krucsai József polgármester: Kérem a képviselı-testület tagjait, aki az elıterjesztésben
megfogalmazott javaslatokkal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
51/2011.(V.24.) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselı-testülete a
21/2011. (II.25) sz határozata alapján
a Közösség Misszió szociális szolgáltatóval a házi
segítségnyújtás és étkeztetés feladatok ellátására között ellátási
szerzıdést az alábbiak szerint módosítja:
1)A szerzıdés 9. pont 1. mondata helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„A megállapodás megszegése esetén felek a jelen
megállapodást azonnali hatállyal írásban közölve, ajánlott
levélben felmondhatják,a szerzıdést megszegı fél a
szerzıdésszegésbıl származó mindennemő igazolt kárt
köteles a másik félnek megtéríteni.”
2)
A szerzıdés 9. pont 4.vagyis utolsó mondata azaz a ”
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Felek szerzıdésszegés esetére kártérítést nem kötnek ki.”
hatályát veszti.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a
szerzıdésmódosítás aláírására.
Felelıs: Krucsai József polgármester
Határidı: azonnal

A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

52/2011.(V.24.) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselı-testülete a
22/2011. (II.25) sz határozatát módosítja az alábbiak szerint:
A 22/2011.(II. 25) határozat 1. mondata kiegészül az alábbi 2.
tagmondattal :
„ , tekintettel az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való
gazdálkodás szabályairól szóló 11/2001.(XII.10.) önkormányzati
rendelet 13.§ (1) b) pontjában, kapott felhatalmazásra.”
Felelıs: Krucsai József polgármester
Határidı: azonnal

15.15. Kovács Erika távozott az ülésrıl
6. Bejelentések:
Krucsai József polgármester:
- Gábortelepi falunap június 18.
- Sportegyesület úgy néz amatır szinten beindul egy labdarúgó csapat. Szeretnénk, ha
kibıvülne. Kérem aki tudja támogassa. Magánpénzbıl szponzori pénzbıl fogjuk ezt a
tevékenységet megcsinálni. Az Ó-maros mentiek ezt felvállalták.
Dr. Gógucz Erzsébet Mónika képviselı: Nem tudtam részt venni a megbeszélésen
konkrétan ez mit jelent?
Krucsai József polgármester: Megye 3-as csapat lesz, konkrétan gyerekekkel is
foglalkoznak, és ha majd belenınek és utána versenyezhetnek.
Restály László képviselı: Annyit szeretnék kérdezni, nem tudom, te polgármester úr tudod-e
ha versenysportnak indul, akkor mi lesz a nevük.
Krucsai József polgármester: MSE Medgyesbodzási sport egyesült
-

Főtéskorszerősítésre visszatérnénk.

15.25. Kiss József VIFA2007 Kft képviselıje érkezett
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Laduver Attila képviselı: Szeretném tisztázni jól gondolom ami le van írva, hogy 85 %-os
majd alapítványi 15 %. Ez ingyenes.
Kiss József: A 85 % egyértelmő a kormány biztosítja. Az Észak alföldi regionális
ügynökséggel, egy alapítvánnyal együtt oldjuk meg a maradék 15 %-ot. Ez döntıen békési és
borsodi önkormányzatokra vonatkozik, ahol tudvalevıleg a mőködéssel van probléma, nem a
15 % önrésszel.
Az egész folyamat, végeztünk egy felmérést, majd a testület határozatot hoz, hogy részt
kíván-e venni a pályázaton.
Krucsai József polgármester: Az elvégzett munka után az elszámolás hogy történik,
elıfinanszírozás, vagy meg kell elılegezni?
Kiss József: Szállítói finanszírozás van, az önkormányzat amikor pénzt kap akkor utal.
Krucsai József polgármester: A pályázatírás benne van?
Kiss József: Igen benne van. Ahol meghívásos közbeszerzést kell biztosítani azt is
tartalmazza.
Dr. Sódar Mária jegyzı:Én annyit kérdeznék, hogy említette, hogy a kiállított számlát kell
elküldeni az energia hivatalnak. Nem feltétel az, hogy ez egy kiegyenlített számla kegyen?
Tekintettel arra, hogy említette a szállítói finanszírozás van.
Kiss József: Természetesen vannak technikai részletek, a teljesítést igazolni kell.
Dr. Sódar Mária jegyzı: a pénzügyi teljesítésre gondoltam, hogy igazolni kell-e átutalási
megbízással?
Kiss József: Nem. A szállító kifizeti az eszközt. Nekünk is fontos, hogy a 15 % eljusson
hozzánk, majd a 85 %-is eljusson hozzánk.
Laduver Attila képviselı: Ha már ez egyszer így van miért pont csak a konyha.
Krucsai József polgármester: Mert máshova nem lehet feltenni.
Kiss József: melegvíz felhasználásnak kell lennie.
Szabó György Béla képviselı: Én sokallom a 8 milliót még akkor is, ha nem kell kifizetni.
Krucsai József polgármester: Télen amúgy is a napkollektor nem mőködik.
Laduver Attila képviselı: Mennyi a kihordása ennek a napkollektornak?
Kiss József: 5 év a garanciális idı, gyakorlatilag nincs meghibásodási lehetıség, ha mégis
meghibásodik. Garanciával javítjuk.
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Restály László képviselı: meg lehet kérdezni, hogy mőködik ez a rendszer?
Kiss József: nem tudom fogalmam nincs.
A napkollektor a fényt összegyőjti, termel egy bizonyos mennyiségő vizet, ezt tartályban
tárolja, mikor fogy a víz mindig utána termel. Három év kötelezı fenntartási ideje van.
Krucsai József polgármester: Ha három év után úgy adódik, hogy van egy olyan forrás,
hogy mellé tud tenni 2-3 milliót és tesz mellé napkollektort akkor ez már nem zárja ki, hogy a
főtést biztosítsa. Ha ezzel felére tudjuk csökkenteni a főtést akkor már megérte.
Laduver Attila képviselı: Villamos áramot is tudnak ezek termelni?
Kiss József ez csak melegvizet, az napkollektor.
Szabó György Béla képviselı: az az aggályom, hogy mennyi idı alatt térül meg a 8 millió.
Laduver Attila képviselı: Nekünk nem kerül semmibe
Szabó György Béla képviselı: Az engem nem érdekel az állam se herdálja el a pénzt, ha
esetleg másra is jó.
Laduver Attila képviselı: Csürhés idegesít, hogy más utakon jár. Most is lehet napelemre
pályázni, mert ugyebár, az villamos energiát termel.
Krucsai József polgármester: Csak ott akkora felvevı teljesítmény nincs.
Laduver Attila képviselı: Na most a Kárpáti Józsi fürdımedencéjét tudom, hogy így
mőködik. Az visszatermel és értékesíti a Démász felé.
Kiss József: Kaszaperen nem tudom mi lesz, három napkollektorra tettünk ajánlatot. Ott nincs
akivel tárgyaljunk, Csürhés gyorsan beszél nem értem mit akar a mőszaki kolléga alkalmatlan
a tárgyalásra, a jegyzı asszony, na ott is van valami nem tudom ott mi lesz.
Krucsai József polgármester: Elvi hozzájárulást akkor aki egyetért, akkor szavazzunk
Restály László képviselı: Hamarnak tartom, hogy máris döntsünk most hallottunk elıször.
Krucsai József polgármester: Az anyag kiment egy hete, nincs itt mirıl beszélni. Húzhatjuk
az idıt vagy bármit csinálhatunk, a nap nem áll meg az égen, az feljön meg lemegy, mikor süt
a nap akkor meleg, amikor meg nem akkor nem.
Kérem, aki az elvi hozzájárulás megadásához hozzájárul, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

53/2011.(V.24.) rendelet
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
úgy határoz, meg kívánja valósítani a napközis konyha részére a
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napkollektorral való melegvíz biztosítására irányuló beruházást.
Elvi hozzájárulását adja, hogy KEOP 2011.4.2.0 .jelő pályázati
kiírásra az Önkormányzat pályázatot adjon be. Ennek érdekében
felhatalmazza Krucsai József polgármestert, hogy a pályázat író
szakemberekkel a kapcsolatot vegye fel, készíttesse el a
pályázatot.
Határidı: azonnal
Felelıs: Krucsai József polgármester
15.55 Szabó György Béla kiment a terembıl
Krucsai József polgármester: Óvoda ügyében határozat kellene játékot megvásárolunk-e
vagy nem. A játszótér pályázat most nem jött össze, az óvodában kellene játékokat újítani,
erre keresett meg az óvónı.
Restály László képviselı: a hintamegoldás mibıl volna, fából?
Krucsai József polgármester: megvan a kerete, csak a beülı mőanyag, nem balesetveszélyes
Kérem, aki egyetért azzal, hogy az óvodába új kültéri játékok kerüljenek, kézfelnyújtással
szavazzon.
15.57 Szabó György Béla képviselı bejött a terembe
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
54/2011.(V.24.) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzaténak Képviselıtestülete a 2011. évi költségvetése terhére, azon belül
851011-5 Óvodai nevelés ellátás szakfeladat terhére,
130.000 forintot biztosít az óvoda részére kültéri játékok
felújítására.
Felelıs: Krucsai József polgármester
Határidı: azonnal

Krucsai József polgármester:
- temetkezési szolgáltatók megkerestek, hogy az önkormányzat a ravatalozóhoz
vásárolna.
Nem tudtak még választ adni mennyibe kerülne, de azt vásároljuk meg, mert ezek a
kegyeleti dolgok olyanok, hogy nem biztos, hogy egy ravatalozóba jó, ha
bebámészkodnak. Mi a vélemény róla.
Laduver Attila képviselı: Akarod?
Krucsai József polgármester: Nem akarat, ez minimum elvárás
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Kérem a képviselı-testület tagjait, aki egyetért, hogy a ravatalozóba új függönyök legyenek
vásárolva, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
55/2011.(V.24.) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselıtestülete hozzájárul, hogy a ravatalozóba új függöny
kerüljön megvásárlásra. Az ehhez szükséges
pénzösszeget a 2011. évi költségvetése, azon belül a
912119-1köztemetı fenntartás és mőködtetés szakfeladat
, terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a temetkezési
vállalkozókkal vegye fel a kapcsolatot az intézkedésre.
Felelıs: Krucsai József polgármester
Határidı: azonnal
Krucsai József polgármester:
-

-

Az önkormányzati porták állapota szemet gyönyörködtetı. Köszönöm azoknak akik
részt vesznek.
Fóliagyőjtés, elektronikus győjtést lebeszéltem, áldásukat adták. Ugyanazt mind ami
most volt bemérve, az önkormányzatnál kifizetik a 7 forintos árat, utána a megadott
idıpontban jelezzük és érte jönnek. Ugyanúgy az elektronikusat is.
Szolgáltató keresett meg, akik ugyan be vannak jegyezve, az én részemre még
tájékoztatást nem adtak. Kiment a testületnek a tájékoztatást. Jeleztem, hogy nem
biztos, hogy még egy ilyen szolgáltató megjelentésére van szükség, fıleg, ha a másik
szolgáltató ígéretet tett arra, hogy felméri az igényt és megvalósítja ha szükséges.
Ekkora településen nem volna szerencsés, két szolgáltatót egymásnak engedni.
Az önkormányzatnak ez kötelezıen ellátandó feladat. Mőködési engedély nélkül már
nézni akarták az épületet.

Laduver Attila képviselı: Az mindegy Te mit hiszel, én nem zárkóznék el tıle.
Versenyhelyzet még jól jön ki.
Tájékozódni kell.
Krucsai József polgármester: Csak itt nincs mirıl tájékozódni.
Laduver Attila képviselı: Mert Te azt mondod, hogy nincs mirıl. Ez nem a te döntésed.
Dr. Sódar Mária jegyzı: Ez a megkeresés arról szól bérbe adunk-e egy ingatlant nekik vagy
nem. Nem az a kérdés, hogy megakadályozzuk, hanem, hogy bérbe adunk, vagy nem.
Krucsai József polgármester: Más is hagyott már itt adósságot
Nagy Gézáné képviselı: Nem ez a kérdés, hanem hogy bérbe adunk-e vagy nem. Ha a
mostani szolgáltatónak gondolatában van a nappali ellátás, akkor azt támogatnám.
Krucsai József polgármester: Nem hiszem, hogy okos dolog lenne, most egy másik
szolgáltatót ideengedni.
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Dr.Sódar Mária jegyzı: talán én is azt javasolnám, hogy jöjjenek el személyesen.
Dr. Gógucz Erzsébet Mónika képviselı: Mereven elzárkózni én sem zárkóznék el tıle.
Sajnos nem csak iskolába kell gondolkodni, hanem idısek ellátásába is.
Meg kéne hívni a missziókat is. Én hallottam elégedetlenkedıket is velük kapcsolatban.
Krucsai József polgármester: Már itt kezdıdik a két cégnek az egymás alávágása.
Dr. Sódar Mária jegyzı:
A következı bejelentés a gyermekjóléti szolgálat szakmai programjának a módosítása.
Gyerekjólét szakmai programja tartalmazza a mőködés rendjét, viszont a családsegítı
lakhelyváltozása miatt nem tud fél nyolckor, csak nyolckor kezdeni,így azt módosítani kell.
Krucsai József polgármester: Kérem, aki egyetért a családsegítı szakmai programjának
módosításával, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
56/2011.(V.24.) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselıtestülete módosítja a Családsegítı szakmai programját a
nyitva tartás szempontjából az alábbiak szerint:
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat gyermekjóléti
szolgálatának 102/2009.(XII.10.) Kt határozattal
elfogadott, 3/2010.(I.14.) Kt. határozattal módosított
Szakmai Programának V. pontában a nyitvarartás rendje
az alábbiak szerint módosul:
Hétfı.
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8.00-12.00
8.00-12.00
8.00-12.00
8.00-12.00
8.00-12.00

Felelıs: Krucsai József polgármester
dr. Sódar Mária jegyzı
Határidı: értelem szerint

Krucsai József polgármester:
Tájékoztatom a testületet, hogy a komposztálós pályázatot elutasították, mert nem jól lett
benyújtva a pályázat.
Nagy Gézáné alpolgármester: Gábortelepi postával kapcsolatban felmérést készítenek, hogy
van-e lehetıség a visszaállításra. Van már ebben új fejlemény?
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Krucsai József polgármester: Észrevételt küldtünk Gábortelep is benne van, még eddig nem
kaptunk választ.
Több tárgy és hozzászólás nem lévén Krucsai József polgármester az ülést 16. 18 órakor
berekesztette.
Kmf.

Krucsai József
Polgármester

Dr. Sódar Mária
jegyzı

Nagy Gézáné
Jkv. Hitelesítı

Szabó György Béla
jkv. hitelesítı
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