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JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március
29-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

Az ülés helye:

Községháza tanácskozó terme

Jelen vannak:

Krucsai József polgármester
Nagy Gézáné alpolgármester
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika
Laduver Attila
Restály László
Szabó György Béla képviselők

Jelen vannak még:
Román Aranka Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja
dr. Sódar Mária jegyző
Sramkó Katalin hivatali dolgozó, jkv. Vezető

Krucsai József polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülésről
Laurovics István hiányzik, késését előre jelezte. Az ülés határozatképes.

A jegyzőkönyv vezetésére felkérem Sramkó Katalin hivatali dolgozót, hitelesítésével
javaslom Szabó György Béla képviselőt és Nagy Gézáné Alpolgármester asszonyt
megbízni.
Kérem, aki ezzel egyetért kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület tagjai a jegyzőkönyv hitelesítők személyével, és a napirendi pontok
tárgyalásával egyhangúan egyetértettek.
14.05 Román Aranka megérkezett.
1. napirendi pont
Krucsai József képviselő: Mindenki megkapta a gazdasági program 2011-2014 című
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anyagot. Kérem, akinek van hozzászólása, tegye meg.
Laduver Attila képviselő: Ez az időszak azt takarja, ami az országosan is elmondható, hogy
semmi jóra ne számítsunk.
Krucsai József polgármester: Figyeljük a pályázatokat, lehetőségeket, amit önerőből meg
tudunk oldani azt megcsináljuk. Ha a munkahelyteremtés nem történik meg, ennek a
térségnek nagyon nagy nehézségei lesznek. A feldolgozóipart, ha nem próbálják meg talpra
állítani, akkor itt nem sokról lesz mit beszélni.
Az úthálózat amíg nem próbálják megjavítani nem sok változás lehet. A vezetők, Virág úr a
mi utunkat elfogadhatónak tartja. Halálfélelmük van a kerékpárosoknak, ezen az úton
közlekedni nem lehet kerékpárral. Adót ami van, fenn kívánjuk tartani, új adó bevezetését
nem tervezzük, a lakosság és vállalkozók jövedelmezősége nem engedi meg, hogy másmilyen
új adót bevezessünk.
Restály László képviselő: A legfontosabb a település üzemeltetése és a közszolgáltatás.
Nagyon lényeges, az egészségügy, a villany, gázszolgáltatás. Arra kérem a polgármestert és a
jegyzőt, erre nagyon figyeljenek oda, működőképesek legyünk legalább az első évben.
Pályázatokba nem hiszem, hogy bele tudunk szólni, mert önerő nem hiszem, hogy lesz. A
kiadásoknál nagyon figyeljünk oda, amit lehet szűkíteni, a bevételnél nem hiszem, hogy lehet
többet elérni. Ami lényeges, saját erőből a közmunkásokat olyan munkára fogni, ami
hasznos. Itt a főterünk, a templom, amit lehet szépíteni. A sportpálya, le van írva, hogy ez
majdnem kötelező dolog lenne. Ahogy most kinéz, nem ezt sugallja nekem az elmúlt négy öt év munkája. Az emberek egy kis sportolással, testedzéssel igénybe tudnák venni, de ahogy
kinéz semmire nem tudják használni, erre hívnám fel a figyelmet. Na meg igen, a
közbiztonságra hívnám fel a figyelmet, a polgárőrség támogatása, mert egyelőre nem úgy néz
ki, hogy lesz itt körzeti megbízott. Ezeket kéne nekünk támogatni, ami a mi hatáskörünkbe
tartozik, a pályázatokba nem hiszem, hogy bele tudnánk szólni.
Krucsai József polgármester:Ezzel kapcsolatban még elmondanám, a közös gázbeszerezési
szerződés alá van írva. Lényegesen olcsóbb lesz a gáz, mintha egyénileg szereznénk be a .
Mezőőri szolgálattal kapcsolatban ma sikerült beszélni a falugazdásszal. A vállalkozókkal, és
gazdákkal közös nevezőre jutottunk, a földtulajdonosokat kellene megkeresni, hogy a
minimális hozzájárulást fizessenek, kb. 500 Ft/ha, és 50 % + 1 fő esetén megvalósítható a
mezőőrség működtetése
A vízgazdálkodásnak dupla pénzt kellett fizetni, azért semmit nem kaptunk, ebből legalább
közös hasznunk lesz, közös érdeke mindenkinek. A gazdákkal, ha létrejön a közös
megegyezés, akkor az önkormányzat be fog pályázni.
A településen a közbiztonság sajnos nem rózsás, így is lehet nevezni. Több olyan
kezdeményezés volt, hogy a polgárőrséget megerősítsék, fiatalok, idősek jelezték, hogy
beszállnak. Ha látszik, hogy mozgás van a településen, akkor a bűnözés visszaszorul. Nem
mondom, hogy teljesen megszűnik a bűnözés, de vissza tudjuk szorítani. Nekünk kell lépni
közösen ebben az ügyben. Azon dolgozunk,hogy legyen körzeti megbízottunk. A polgárőrség,
ha megerősödik, és valóban hatékonyan fog működni, akkor bízok benne, hogy a
közbiztonság stabilizálódni, és javulni fog, nem kell senkinek rettegni, hogy tragédia
bekövetkezzen a településen. Nem kellene oda jutni, hogy a sértettből vádlott legyen.
A közmunkaprogram: a napokban fogjuk elkezdeni a zöldség, répa és hagyma vetését. Járda
felújítás el lett kezdve, közterületen dolgozunk, azt hiszem, meg lehet nézni. Hatékonyan,
látványosan szeretnénk dolgozni.
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A sportpálya meg van fogasolva, ma a nők a vakondtúrásokat egyengették el. Az épületet is
megpróbáljuk olyan állapotba hozni, hogy méltó legyen a nevéhez. Reméljük, hogy azok a
fiatalok, akik eddig rongáltak ott, majd a magukénak érzik, és nem azon törik a fejüket, hogy
lehet szétrombolni, hanem megóvni.
Restály László képviselő: Sok épületről szó volt de, hogy áll itt a Hivatalban a gáz és
villanyfogyasztás, itt hogyan lehet spórolni?
Krucsai József polgármester: Közös beszerzés miatt olcsóbb. Itt szinten van a fogyasztás,
arról nem tehetünk, hogy konvektoros fűtés van. Egyedül, ami feltűnően nagy fogyasztás, az
a könyvtár volt. Az önkormányzat épületére elkészítették a fűtéskorszerűsítésre a javaslatot,
van is pályázat erre. De majd a bejelentéseknél részletesebben.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselő: Köztisztaság és település tisztasága, hulladék
szállítására edény. Ez kinek a kötelessége. Lesz köztéri kuka a könyvtáron kívül is?
Krucsai József polgármester: Ilyen felelőtlen fiatalok akik itt vannak , hát én nem tudom. A
temetőkben kint vannak a nagy kukák, buszmegállókban kisebb szemetes edény van kint, a
könyvtárnál kuka van kint. Sportpályánál is volt a kuka, felgyújtották, kupacra összeolvadt. A
tároló edények megvannak, ki vannak helyezve a központi helyeken. A buszmegállót is ha
megnézzük a szemétgyűjtő teljesen üres, a szemetet pedig viszi a szél. A közterületen
továbbra is fogjuk a füvet nyírni. A falu végéről padot loptak el.
Nagy Gézáné alpolgármester: Pályázati források. Továbbra is azt kérem, hogy kövessük
nyomon a pályázati lehetőségeket, ami az önkormányzatok számára ki van írva. Más
lehetőségünk nincs gyarapítani az önkormányzat vagyonát. Ne zárkózzunk el a
lehetőségektől.
Krucsai József polgármester: Nincs elzárkózva. A komposztáló ládák pályázat bent van,
nagyban megoldaná a füvek, gallyak eltüntetését. A pályázati vonal most nagyon elment a
turisztikai vonalra.
Nagy Gézáné alpolgármester: A kerékpárútnál is előny volt, van-e valami turisztikai cél,
amihez köthetné.
Krucsai József polgármester: A kerékpárút költségvetése annak idején elkészült, ezt most
meg sem merem mondani mennyibe kerülne megvalósítani.
Amennyiben a napirendi ponthoz több hozzászólás nincs, kérem, aki egyetért a gazdasági
programmal, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
25/2011.(III.29.) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja az előterjesztés szerinti tartalommal az Önkormányzat
2011-2014.évekre vonatkozó Gazdasági programját.
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Felelős: Krucsai József polgármester
Határidő: a program elfogadásától folyamatos
A gazdasági program a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2. napirendi pont.
Krucsai József polgármester: Közbeszerzési terv, ezzel rendelkezni kell, ezt el kell fogadjuk
Ha valakinek kérdése van, tegye fel.
Nagy Gézáné alpolgármester: Ez majd esetleg módosítható?
Krucsai József polgármester: Igen.
Kérem, aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
26/2011.(III.29.) határozat
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2011. évi összesített közbeszerzési tervét az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
Éves Közbeszerzési terv
Ajánlatkérő neve: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat
Székhelye: 5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38.
Beszerzés éve: 2011
I.
II.
III.
IV.
V.

Árubeszerzés : Nemleges
Építési beruházás:Nemleges
Építési koncesszió : Nemleges
Szolgáltatás megrendelése : Nemleges
Szolgáltatási koncesszió : Nemleges
Felelős: Krucsai József polgármester
Határidő: értelem szerint

3. napirendi pont.
Rendeletmódosítások
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Dr. Sódar Mária jegyző: 2010. január 1-től külön SZMSZ kell a hivatalnak és a képviselőtestületnek. Nálunk ez még egyben van, illetve az Szmsz felülvizsgálatát az alakuló ülést
követő 6 hónapon belül el kell végezni. A hatályos Szmsz-ünk a vonatkozó jogszabályi
előírásoknak megfelel, csak praktikus okok miatt van szükség a módosításokra.
Változtatás történt az Ügyrendi bizottság feladataiban, voltak olyanok, amelyek eddig nem
kaptak hangsúlyt, jelentéktelenek voltak, azok kikerültek a feladatok közül.
Fogadóórák módosításra kerültek. Polgármester és alpolgármester vonatkozásában.
Polgármester péntek 8-12-ig
Alpolgármester hétfő 8-12-ig
A belő ellenőrzés került még pontosításra, hogy az a kistérségen keresztül történik.
Krucsai József polgármester: Kérem, akinek van kérdése, hozzászólása ezzel kapcsolatban
tegye fel.
Restály László képviselő: Nekem annyi lenne, akartam többször, de most már nem bírom
tovább szólni akarok, egy ilyen anyagot ne előtte nap kapjam meg, mert nem bírom átolvasni.
Miért nem lehet azt egy pár nappal hamarabb kiküldeni, vagy akkor halasszuk el a napirendi
pontot. Én még ezt nem olvastam nem is vagyok vele tisztában. Minden testületi előtt ez van.
Dr. Sódar Mária jegyző: elnézést kérek,törekedni fogunk .
Krucsai József polgármester: Folyamatosan mentek ki az anyagok a jegyző folyamatosan
dolgozik rajta. Megpróbálunk minél jobban időben kijuttatni minden anyagot, csak egy példa,
tegnap kaptam meg a kistérségi anyagot, 180-200 oldal és csütörtökön kistérségi ülés.
Egyébként pedig a nagy volumenű előterjesztések időben kimentek.
Dr. Sódar Mária jegyző: Ezzel kapcsolatban szeretném mondani, a közeljövőben minden
képviselőnek tervezünk , hogy az Szmsz-en kívül is minden hatályos önkormányzati
rendeletből megküldünk egy egységesített példányt.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselő: Nem az egy óra a lényeges, de az előterjesztésben
12 óra van, és szóban 13-at mondtatok., mint fogadóórát.
Dr. Sódar Mária jegyző: Akkor elnézést ,az elírás.
Krucsai József polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait, aki a rendelet tervezet
elfogadásával egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta.
8/2011.(III 30.)önkormányzati rendelet
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megalkotta
8/2011.(III.30.)
önkormányzati
rendeletét
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
és szerveinek Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló
4/2007.(IV.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Krucsai József polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait, aki egyetért a határozati
javaslat elfogadásával, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
27/2011.(III.29.) határozat
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat képviselő-testülete az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja Medgyesbodzás
Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és
Működési szabályzatát.
Felelős: dr. Sódar Mária jegyző
Határidő: értelem szerint

A Szervezeti és Működési Szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Dr. Sódar Mária jegyző: E tárgyban a a Képviselő-testület 2010. december 6-án tartott
ülésén döntés született arról, hogy a Román Kisebbségi Önkormányzat ingyenes használatába
adja a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termét illetve 1 db számítógépet.
A Békés Megyei Kormányhivatal észrevétele alapján ezt rendeletbe kell foglalni, így a
vagyonrendelet kiegészítése szükséges.
Krucsai József polgármester: Kérem, aki az előterjesztésben kiküldött rendelet tervezet
elfogadásával egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta.
9/2011.(III.30.) önkormányzati rendelet
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megalkotta 9/2011.(III30.) önkormányzati
rendeletét az
önkormányzat vagyonáról és vagyonnal való gazdálkodás
szabályairól szóló 11/2001. (VII.10.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Dr. Sódar Mária jegyző: Településünkön a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a
támogató szolgáltatást Medgyesegyháza látja el. Megküldték a 2011.évre vonatkozó térítési
díjakat amelyet a tárult képviselő-testületeknek is el kell fogadnia rendeletében. A
rászorulóknak továbbra is ingyenes lesz, aki nem rászoruló ott mutatkozik emelkedés.
Krucsai József polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait, aki egyetért az
előterjesztésben megfogalmazott térítési díj rendelet módosításával, kézfelnyújtással
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szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta.

10/2011.(IV.4.) önkormányzati rendelet
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megalkotta 10/2011(IIV.4.) önkormányzati rendeletét a térítési
díjak megállapításáról szóló 2/1998.(II.19.) önkormányzati
rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Bejelentések:
Krucsai József polgármester: Pályázati felhívás kisiskolák újraindítására.
Körbenéztünk, rácsodálkoztunk, gondolom kialakult mindenkiben az elképzelés és vélemény.
Én a magam részéről ma egy órakor is egy oktatási szakértővel beszéltem. Voltam a Hoffman
Rózsa tájékoztatóján is . Kérdéseinket írásban feltettük, hogy milyen lehetőségek és források
lesznek. Összehasonlítva a válaszokat ezzel a pályázati anyaggal, kicsit elszomorodtam. 300
millió forintot írtak ki az országnak, kb 10 iskola visszaállítását szorgalmazza, de nem látok
túl azon, hogy éven túl mit fognak biztosítani, milyen gyereklétszámot fognak előírni. A
megszüntetett álláshelyekre vonatkozóan azt ígérték, hogy a visszafizetés alól mentesülünk, a
pályázati kiírásban erre még érintőlegesen sincs semmilyen utalás. Olyan nehézségek vannak,
hogy ahol társulásban van iskola, ott a társult önkormányzatoknak is hozzá kell járulni.
Hosszú távon, hogy lehet fenntartani ezt az iskolarendszert, erre utalás sincs. Nem tudom,
meg lehet próbálni, a képviselő-testület eldönti, belevágjunk-e de ha ez hosszú távon nem
működik, egy év múlva megint oda lehet állni a szülők elé. Ha úgy dönt a testület fel, kell
mérni, ki az a szülő, aki hajlandó visszahozni a gyermekét. Sokkal könnyebb volt, beszüntetni
ezt az iskolát, mint újraindítani. Nekünk hál' istennek az épületeink, megvannak, kevés
ráfordítással meg lehetne csinálni, csak a fenntarthatóságot kellene megoldani. Megfontoltan
komolyan kell venni ezt a dolgot, ez nem csak politikai, vagy érzelmi kérdés.
Laduver Attila képviselő: Én nem komplikálnám ennyire, ez nagyon egyszerű kérdés. Azt
mondta az állam a tanárokat 2012-től magára vállalja, ők állják a munkabért, ez egyszerű, el
van döntve, nekünk nem lesz gondunk.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselő: Akkor a 25 %-kal mi van?
Krucsai József polgármester: Igen, a fenntartás egyéb költségeit is ki kell termelni.
Laduver Attila képviselő: Munkabérről ne beszéljünk, a maradó rész a fűtés, meg a világítás.
Magyarul én azt érzem ki az egész pályázati rendszerből, hogy ezt nekünk meg kell oldanunk.
Megértelek polgármester, ha nincs iskola, akkor nincs vele gond.
Krucsai József polgármester: Én nem ezt mondtam.
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Laduver Attila képviselő: Te azt mondtad, én meg ezt mondom. Ez egy történelmi pillanat,
hogy léphessünk. Világos, az állam nem tud nagy dolgokat létrehozni. Világos a szülőkkel
kell egyeztetni. A fűtés világítás nem lehet egy akkora nagy összeg. A szülők az nagy kérdés,
hogy ők mit mondanak. Az a kérdés, hogy mennyi jönne vissza. Én úgy gondolom, hogy
mindenféleképpen ebben a pályázatban nyerő ember csak az lehet, aki a legkisebb
kérelemmel fog fordulni. A nagy kérelmek el lesznek úsztatva.
Szabó György Béla képviselő: Itt 2-3 millióban gondolkodnak.
Laduver Attila képviselő: Azoknak lesz itt pozitív döntés, akik kis dolgokban gondolkodnak.
Krucsai József polgármester: Csak a szülők a 21. században hogyan fognak hozzáállni egy
összevont osztályhoz? Pontosítok, én a lehetőségeket mondtam el, nem azt, hogy ami nincs,
azzal nincs gond. Kulcskérdés ebben a szülők akarata. Az idei évben a munkabért nekünk kell
fizetni.
Nagy Gézáné alpolgármester. Nagyon sok nyitott kérdés van, most nem tudunk dönteni. Ez
most egy szóbeszéd. Rengeteg konkrét dolgot nem tudunk, ami megfogalmazódik bennünk. A
szülők felé azért tudni kell, hogy van-e miről beszélni.
Krucsai József polgármester: Ha ez időben megjelenik, akkor több idő lett volna az
átgondolásra. Holnap találkozunk az iskolaigazgatóval, más dolgokat is meg kell beszélni.
Laduver Attila képviselő: Azonnal helyesbítek, semmi nem kötelez minket, a társulást
azonnal fel lehet bontani.
Dr. Sódar Mária jegyző: Önálló iskolaindítást 8 évfolyamon támogatnak, borítékolom, hogy
szeptemberben, ezt nem tudjuk megvalósítani.
Szabó György Béla képviselő: Én is úgy látom, támogatni kell ezt, viszont ki kell várni egy
évet. Valójában tanyasi iskolákat támogatnának, 2-3 fős osztályokat. Lehet, hogy most lesz
egy év, amikor 15 gyerek jön, de utána meg egy. Tehát erre tervezni nem tudom, hogy lehet.
Nagy Gézáné alpolgármester. Ez a találgatás. Konkretizálni kellene. Az igazgatóval meg
kellene beszélni, hogy a gyerek vigyen haza egy kérdőívet, hozza vissza egyértelműen, hogy
igen, vagy nem.
Szabó György Béla képviselő: Majd az ott dolgozóknak is felelős biztosítékot kell adni,
hogy nem egy évre szól a státusza.
Laduver Attila képviselő: Alaptézis 2012-től a kormány vállalja a munkabért, nekünk mellé
kell tenni a fűtés és világítás költségét.
Szabó György Béla képviselő: Ha bevezetik, hogy a pedagógus állami alkalmazott lesz,
nem lesz érdekelt, hogy mennyi gyerek jár oda, ha nem kap érte normatívát.
Krucsai József polgármester: Ami az egyházi intézmények fele megy, nem egyszer
érdeklődtem, elszomorító volt a válasz. Még városi iskolánál sem tisztázódott, hogy milyen
feltételekkel tudnák átvenni. Az egyháznál azt mondták, hogy kisiskolák és falusi iskolák
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vonatkozásába nem is mozdulnak.
Ez majd akkor jelenik meg vizuálisan amikor megjelenik az oktatási törvényben.
Ha úgy dönt a képviselő-testület, hogy az igazgatókkal egyeztetünk, kiknek van alsós
gyermekük és vállalnák-e, hogy itt járjanak iskolába, esetleg összevont osztályba.
Restály László képviselő: Még én azt szeretném kérdezni, hogy akkor ezt a 30 millió forintot
minden évben adnák? És április 18-ig kell beadni a pályázatot?
Krucsai József polgármester: Benne van a címében a pályázatnak Képviselő úr, hogy a
kisiskolák újraindítására adják. És csak erre az évre.
Restály László képviselő: Lehet el kellene készíteni a leltározást, mert lehet azt is be kéne
írni, hány számítógép meg minden van, mert be kell írni.
Krucsai József polgármester: Az egyszer elkészült.
Más feladat is van mint az iskolát újraleltározni, a működőképesség biztosítása és egyéb
feladatokat is el kell végezni , ezért kértem a segítségeteket máskor is.
Laduver Attila képviselő: Véleményem még az az egészhez, lehet itt bármit kommunikálni,
viszont nem lehet alapkérdés, hogy a szülő hogy gondolja, melyik iskola jobb. Az a kérdés, el
tudjuk-e érni, hogy ebbe a történelmi pillanatba újraindítsuk az iskolát.
Krucsai József polgármester: A szülőket a legkorrektebbül tájékoztatjuk erre ígéretet
teszek. A felmérést megcsináljuk, ha visszajöttek a kérdőívek, akkor utána szóban is
tájékoztatni fogjuk a szülőket.
Laduver Attila képviselő: Azt gondolom egy mostani tantermet kell ketté választani és egy
fűtése van a két teremnek.
Dr. Sódar Mária jegyző: Itt többször elhangzott a felelős tájékoztatás.
Azokon a kérdéseken gondolkodtam milyen konkrét dolgot tudunk a szülőnek mondani.
Azt, hogy jövőre valószínű a tanár állami alkalmazott lesz, erre felelős választ nem kapuk ez
csak egy tervezet.
Azt, hogy vissza kell-e fizetni a tanárok állásának megszüntetése miatt felvett támogatást, ezt
megint nem tudjuk.
Ha a közoktatási törvényben nem csak a létszám maximumokat szabják meg, hanem a
minimumot is, mit mondunk a szülőnek, ha éppen minimum alatt leszünk.
Szabó György Béla képviselő: Itt a bizonytalanságot fel kell oldani. Én 3 gyerekes szülőként
éltem meg ezt ,már tudom mit éreznek a szülők.
Dr. Sódar Mária jegyző: Abban egyetértünk, hogy mindenki azt szeretné ha lenne iskola,
fájdalmas emlékeink vannak, nyilván senki nem akar újra csalódni. Ehhez azonban pontos
információkkal kell rendelkeznünk.
Krucsai József polgármester: Holnap elkezdjük a munkát ebbe az irányba, ha megfelelő
tájékozottság birtokában leszünk, a szülőket is tájékoztatjuk.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselő: Azt a pénzt amit megnyerünk jövő júniusig el is
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kell költeni?
Krucsai József polgármester: Ha átgondolod a költségeket, akkor ehhez még hozzá is kell
tenni.
Dr. Sódar Mária jegyző: Minden pályázathoz van egy elszámolás. Ha nem arra költöttük,
vagy marad, akkor minden pályázatnál vissza kell fizetni.
Krucsai József polgármester: A következő bejelentésem a tanyagondnoki szolgáltatás
nyilvántartásának meghatározása. Erről mindenki megkapta az előterjesztést, ez egyszerűsíti a
munkát.
Kérem, aki egyetért ennek elfogadásával, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta.
28/2011.(III.29.) határozat
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy engedélyt ad arra, hogy a tanyagondnok által a
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.)
SzCsM rendelet 8. sz mellékletében szereplő tevékenységnaplót
az ellátottak aláírása nélkül vezesse a tanyagondnok.
Felelős: Krucsai József polgármester
határidő: értelem szerint

Krucsai József polgármester: Mojdisz ház eladása. Van rá konkrét vevő 325.000 Ft-ért
megvásárolná ezt az ingatlant. Korrekt készpénzes vevő van rá, úgy gondolom ezt
mindenképpen meg kell lépnünk, hogy megszabadulunk tőle. A költségvetésünkben már
szerepel ez a bevétel erre az évre.
Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta.
29/2011.(III.29.) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy Medgyesbodzás Magyar u. 15. sz alatti ingatlant
értékesíti Majsai Zsolt Medgyesbodzás Vasút u. 21. sz alatti
lakos részére bruttó 325.000 (háromszázhuszonötezer) forintért.
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Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírásával.
Felelős: Krucsai József polgármester
Határidő: értelem szerint
Krucsai József polgármester: Ivóvízjavító programhoz megerősítő határozat szükségeltetik.
Előterjesztésben megkapta mindenki. Itt is rövid a határidő.

Nagy Gézáné alpolgármester: Többen megkerestek, hogy ha az aradi vizet hozzuk át, akkor
többe fog kerülni az ivóvíz? Nem tudtam megnyugtatni őket. Lehetne erről többet is beszélni ,
hogy a település lakói jobban belelássanak?
Krucsai József polgármester: Itt van alattunk egy olyan vízbázis, ami Európa legjobb vize,
ez a program kicsit nekem is csípte a szememet. A megye átvette ezt a programot. Volt egy
külön tájékoztató, a társulást a román féllel létrehozzák, a lakosságnak ezt nem kell
megfizetnie. Ígéretet kaptunk, hogy a lakosságnak az infláció mértékénél nagyobb
áremelkedések nem lesznek. Én nyugodtabb lettem volna azért, ha mi innen a szélső kútból
továbbra is kapjuk a vizet.
Kérem, aki az előterjesztésben foglaltak elfogadásával egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
30/2011.(III.29.) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
kinyilatkozza az Ivóvízminőség-javító program
megvalósításával kapcsolatban, hogy a 2010. november 26.-ai
„KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás, Társulási Tanács ülésen ismertetett
aradi vízátvétellel kapcsolatos projektet támogatja.
Megbízza a polgármestert, hogy a szándéknyilatkozatról
értesítse a Társulás elnökét.
Határidő: azonnal
Felelős: Krucsai József polgármester

Dr. Sódar Mária jegyző: Szemét szállításdíj kalkuláció
A hulladékgazdálkodásról szóló törvény szerint a díjrendelettel egyidejűleg az azt
megalapozó díjkalkulációt is elő kell terjeszteni ez nem történt meg.
Kérésünkre a szolgáltató megküldte a kalkulációt.
A Békés Megyei Kormányhivatal észrevételezte, hogy a 14/2010. (XII. 17.) önkormányzati
rendelet ennek hiányában került elfogadásra.
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Ezzel kapcsolatban az Alkotmánybíróság 30/2000. (X.11.) számú határozatában kimondta,
hogy a „törvényben előírt véleményeztetési kötelezettség elmulasztása sérti a jogállamiság
követelményét.”
Krucsai József polgármester: Benne volt az újságban , hogy Csanádapácán az idősek nem
fizetnek és 60 literes kukáik is vannak. Megkerestek, hogy ezt mi miért nem lépjük meg. Ott
az önkormányzat megvásárolta a 60 literes kukát, valamint a 70 éven felülieknek a szállítási
díját átvállalta. Nekünk erre nincs lehetőségünk, mert nincs rá pénzünk.
Nagy Gézáné alpolgármester: A nettóra teszi az öt százalékot?
Krucsai József polgármester: igen
Restály László képviselő: Lomtalanítás nem kétszer volt egy évbe? Mert itt egyszer ír.
Krucsai József polgármester: Majd még egy elektronikus lomtalanítást meg fogunk
beszélni.
Kérem, aki az előterjesztés elfogadásával egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
31/2011.(III.29.) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
2011. évi hulladékszállítási díj megállapítását alátámasztó
kalkulációt tudomásul veszi.
Felelős: Dr. Sódar Mária
Határidő: értelem szerint

Krucsai József polgármester: Óvodai étkező fűtése. A szolgáltató olyan számlákat nyújt be,
amiről már volt szó. Az étkező fűtésére havi 10 ezer forintnál többet nem látok indokoltnak.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselő: Mit számláz vissza, a teljes konyha fűtését?
Krucsai József polgármester: Három hónapja felfüggesztettem a fizetést két hete
folyamatosan keresem, kibújik a találkozó elől. Nekem az a javaslatom fűtésszezonban 10
ezer forintnál többet ne fizessünk szezonon kívül pedig semmit.
Kérem, aki az előterjesztésben foglalt javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
32/2011.(III.29.) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
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határoz, hogy a jövőben az Óvoda étkezőjének fűtéséért az
ÁTESÓ BT-nek maximum havi 10.000 Ft-ot kíván fizetni fűtési
időszakban.
Felelős: Krucsai József polgármester
Határidő: értelem szerint

Krucsai József polgármester: Euro intervenciós élelmiszer segélyre lehet pályázni, a
hazaszállításról kellene gondoskodni. Az ügyintéző erről ha mondana pár szót.
Sramkó Katalin hivatali dolgozó: A Gyermekétkeztetési Alapítvány az előző évekhez
hasonlóan meghirdette az EU intervenciós élelmiszer segély pályázatát a rászorulók részére.
Önkormányzatok pályázhatnak, egy pályázati adatlap kitöltésével. Amennyiben pozitívan
bírálják el, akkor a pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a budapesti raktárból
meghatározott időben két alkalommal a nyújtott támogatást elszállítja. Ez kb. 30-40 q
élelmiszer mennyiséget jelent alkalmanként, liszt, gabona termék, és tésztafélék.
Nagy Gézáné alpolgármester: Felajánlom a hazaszállítás költségét, illetve rendelkezésre
bocsátom a gépjárművünket, ahogyan az előző év II. fordulójában is.
Krucsai József polgármester: Simonka képviselő úr rendelkezésünkre bocsátotta a kistérségi
társulás által fémjelzett mindenki lakjon jól pályázatot. Két megyében ez megy, most mi is
csatlakozhatunk.
Laduver Attila képviselő: Hegedűs Zsuzsa indította el ezt a programot. Egy adalék, hogy egy
budapesti konyhára kimentek és megkérdezték a választékot, majd elmondták, hogy hétfőn a
gyerekeknek nincs elég repeta. Ez gondolom mindenki számára egyértelmű, hogy miért.

Krucsai József polgármester: Ezt már régóta tudjuk, sajnos ez már egy régóta fennálló
jelenség.
Az árajánlat a sportpályához a fix lekötésre, 119.879 Ft és áfa egy végleges lekötés. Két év
alatt simán megtérül. Most a cél a gábortelepi lekötés, mert június 18. mindjárt itt van.
Megérkezett az önkormányzat fűtéskorszerűsítésére a pályázati kalkuláció itt 637.500 Ft-ért
írnák meg a pályázatot a költség a pályázatban elszámolható 15,6 millió forint + áfa, ehhez 15
%-os önerőt kellene biztosítani az önkormányzatnak. Várható, hogy önkormányzati
intézményeknél még kedvezőbb kiírások lesznek. Szerintem várjunk vele, ma reggel
hallottam az egyesen, néztem a híreket, a kormány elkötelezettséget vállalt, ezeket a
fűtéskorszerűsítéseket az önkormányzatok részére hozzáférhetővé tegyen.
Szeretném még elmondani, hogy Medgyesegyháza elutasította a kérésünket, hogy az
adminisztrációs költség 30 %-át fizessük. Én továbbra sem tartom igazságosnak. Nem tartom
indokoltnak, hogy az óvodáért ennyit fizessünk pluszban, olyan valamiért, amiről semmilyen
tájékoztatást nem kapunk.
Laduver Attila képviselő: Mondtam, nem kell velük görcsölni, váljunk ki. Itt az alkalom az
iskolapályázat. Váljunk ki.
Nagy Gézáné képviselő: Ne gondoljátok, hogy a medgyesi iskola mást számláz le mint az
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iskola költsége mint ami felmerül.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselő: Akkor az adminisztrációs költség miből áll?
Krucsai József polgármester: Eddig a dolgozó bérének 70 %-át fizettük, Pusztaottlaka pedig
30-at. Ezt nem tartjuk igazságosnak. Ismét jelezni fogjuk Medgyesnek
Felmerült az igény, hogy a könyvtár minden nap tartson nyitva, lehessen másolni,
internetezni, és kölcsönözni, így a jövőben a könyvtár az alábbiak szerint fog nyitva tartani.
Könyvtár nyitva tartás: Hétfő 13-17
Kedd 10-14
Szerda – csütörtök - péntek 13-17-ig.
Az igényekhez ez igazodik a legjobban.
Restály László képviselő: Véletlenül arra mentem, bementem a könyvtárba. Ő azt mondta
egy héten háromszor van nyitva, mert kétszer Pusztaottlakán van nyitva. Azt sem tudom miért
van Pusztaottlakán, oda ki küldte ki. A másik, ha már könyvtárról van szó, lehetne egy jó
megoldást találni a téli fűtésre, de most nem akarom itt rabolni az időt. Most ő így adta elő,
hogy háromszor van nyitva.
Krucsai József képviselő: Nem lesz így, hogy ezt ő kitalálta, az egy dolog. Van másik
megoldás is. Az előzőekben 6 órás munka úgy volt megoldva, három nap, napi 8 órában és
ennyi. Ez nem így van. A takarításból sem akarja kivenni a részét.
Restály László képviselő: Ezt már beszéltük, hogy ha Gábortelepen meg tudjuk oldani miért
nem tudjuk itt is közmunkással megoldani.
Nagy Gézáné alpolgármester: Könyvtárként működik, míg Gábortelepen pedig nem. A
könyvtárba pedig szakembert kell alkalmazni.
Krucsai József polgármester: A gyerekek 13 óra után jönnek haza az iskolából. Délelőtt
nincs igény a könyvtárra. A fénymásoláshoz délután bármikor hozzáfér. A könyvforgalom
annyira pici, azt délután bármikor meg tudja oldani. Egész napos nyitva tartásra nincs igény.
Ha az iskola vissza fog állni visszatérünk erre a dologra, ha változtatni kell.
Következő bejelentésem: turisztikai csoport megalakítását támogatja a kistérség. Ebbe a
csoportba, vendéglátóknak boltosoknak és turisztikával foglalkozó vállalkozóknak be kell
lépni. Az önkormányzatnál akinek nincsen olyan tevékenysége, amiből bevétele származik,
milyen pályázat is ez jegyzőnő?
Dr. Sódar Mária jegyző: Nem tudom Polgármester úr, még nem láttam.
Krucsai József polgármester: Amire kapna állami támogatást abból is kellene befizetni. Ez
úgy fog megvalósulni, ha az orosházi kistérség is belép, mert úgy fog meglenni a létszám, ha
van mit megmutatni, kastély, vagy valami. Az önkormányzatnak jövőképe sincs arra, hogy ide
bármilyen turisztikai beruházás kerüljön. Nem tudom erről van-e valakinek észrevétele
véleménye. Nem tudom miért a turisztikát próbálják meg előtérbe hozni, amíg ezen a részen
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amíg a mezőgazdaság nem lesz visszaállítva, az emberek megélhetése, jövedelmezősége a
nullával egyenlő.
Nagy Gézáné alpolgármester: A hivatalban ez a pályázat közkézen forog, gondolom ezen a
fórumon is tájékoztatást kaptak, ez elég.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselő: Nem értem ehhez mi köze az önkormányzatnak.
Dr. Sódar Mária jegyző: Erről a következő ülésen is ráér dönteni, ha több információval
rendelkezünk.
Krucsai József polgármester: Amennyiben senkinek nincs egyéb bejelentése, közlése, az
ülést 16.04 órakor berekesztem, illetve zárt ülésen folytatjuk munkánkat.
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