Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38.
Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331
15/2012.
JEGYZİKÖNYV
Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. augusztus 29én 13.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérıl.
Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme
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

Krucsai József polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülésrıl
nem hiányzik senki. A jegyzıkönyv vezetésére felkérem Sramkó Katalin hivatali dolgozót,
hitelesítésére javaslom Szabó György Béla és Restály László képviselıket megbízni.
Napirendi pontokként javaslom a meghívóban szereplıket elfogadni.
A javaslatokkal a képviselı-testület egyhangúan egyetértett.
1. Napirendi pont
Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ igazgatói beszámolója
Elıadó: Krucsai József polgármester
Kérem, akinek az írásos beszámolóhoz kérdése van, tegye fel.
Laduver Attila képviselı: Számomra kielégítı a beszámoló. Én továbbra is fenntartom, hogy
a 386-os létszámú iskolában a mi 70-80 gyerekünk elveszik. Továbbra is azt erıltetném, hogy
legyen iskola. Látjátok az óvodában is már létszám gondunk van. Úgy látom, hogy az
elkövetkezı idıkben egyre nagyobb lehetıséget látok az iskola beindítására.
Krucsai József polgármester: Az osztálylétszámok meg vannak szabva.
Restály László képviselı: Nem tudom, hogy itt volt az egész nyár, miért nem lehetett úgy
összehozni, hogy az igazgató itt legyen. Én ezt így nem tudom elfogadni ezt a beszámolót.
Szerettem volna megkérdezni, hogy az óvodai pályázat meg lett-e hirdetve. Lett volna még
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hozzáfőznivalóm, de így nem is tudom kinek mondjam. Azt mondják, hogy véleményezési
jogunk van, de meg sem kérdeztek minket. Oké, hogy semmi közünk hozzá, de legalább
meghallgattak volna minket. Kezdıdik az óvoda megint utána megyünk a dolgoknak,
ugyanúgy, mint a gábortelepi óvodánál, csak már oda nem akarok visszamenni.
Nagy Gézáné alpolgármester: a beszámolót elfogadásra javaslom, de csatlakozom a
képviselı-úrhoz,hogy amikor kell valami akkor megtalálnak, de a véleményünket nem is
kérik. Igaz csak alpolgármester vagyok, nem kell mindenrıl tudni, de úgy tudom a
polgármesterrel sem egyeztettek.
13.07 megérkezik Román Aranka ÜB külsı tagja

Krucsai József polgármester: Erre mondok egy jó példát, egy személyt tudok, hogy egy
medgyesbodzási fiatalember jön dajkának, de felvetették, hogy az úszásoktatással gondok
lesznek. Akkor az lett felvetve, hogy egy medgyesegyházi dolgozó lesz. Ezt már úgy adták
elı, hogy én kértem. Errıl nem volt szó. A másik két óvónırıl nem volt szó. Volt dajka is
medgyesbodzási jelentkezı. Arra hivatkoztak, hogy ha valaki felmentést, végkielégítést
felvesz öt éven belül ugyanilyen munkakörbe nem lehet alkalmazni, hogy kik adtak be
pályázatot nem is tudtuk. Annyi ígéretünk van, hogy a következı testületi ülésre, ha
meghívjuk, ki fog jönni az igazgató.
Az igényeket benyújtották, meg be is nyújtják folyamatosan. Úgy néz ki, hogy ehhez az
óvodához nekünk van a legkevesebb közünk, holott mi tesszük mellé a pénzt.
Visszatérhetünk a társuláshoz, ott sem valósul meg az együttmőködés.
Restály László képviselı: Ebbe az intézménybe fantasztikus milyen élet volt a második
félévben. Itt volt minden egész évben. A másik meg, azt írja le az intézményvezetı, hogy
fokozatosan csökken a létszám. Nem annyira lesz az túlzsúfolt az azért.
Laduver Attila képviselı: Nem akarom betegesen szajkózni, de addig míg nem vesszük
kezünkbe a saját sorsunkat, mi addig ott csak töltelékek lesznek.
Krucsai József polgármester: 2013. január 1-tıl a kötelezı társulások megszőnnek, akkor
majd el tudja dönteni a képviselı-testület, hogy önállóan fenn tudjuk-e tartani. Én úgy látom,
hogy fenn, erre készültek is számítások. Majd akkor megtudjuk az állam hogy fogja
szabályozni, míg az új oktatási törvény nem lép életbe. Addig ezek csak merı találgatások. A
legfontosabb, hogy állnak hozzá a szülık. Amíg a szülık nem látják, hogy egy stabil hosszú
távú oktatást tudunk biztosítani nem fogja visszahozni a gyerekét.
Laduver Attila képviselı: Én az óvoda létszámát említettem. Én most is azt mondom
teljesen feleslegesek ezek a társulások.
Nagy Gézné alpolgármester: Felesleges volna, ha az önkormányzatnak volna 30 millió
forintja és tudná üzemeltetni az óvodát és iskolát.

Krucsai József polgármester: Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelnyújtással
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szavazzon.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
62/2012.(VIII.29.)sz. Határozat.
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselıtestülete elfogadja a Schéner Mihály Nevelési és Oktatási
Központ igazgatói beszámolóját a 2011/2012-es tanévrıl
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Krucsai József polgármester
Krucsai József polgármester: Ma jött meg az óvodai nyitva tartás, ezt nekünk is el kell
fogadni, és, hogy a gábortelepi gyerekeket hogyan szállítsuk be. A gyerekek kísérésére egy
közmunkást fogunk biztosítani, mert az óvodánál ebbıl is vita volt.
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
63/2012.(VIII.29.)sz. Határozat.
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselıtestülete úgy határoz, hogy a Schéner Mihály Nevelési és
Oktatási Központ medgyesbodzási óvoda telephelyén a
nyitva tartást 06.00 órától 17.00 óráig hagyja jóvá.
A gyermekek utaztatását Gáborteleprıl a tanyagondnoki
szolgálattal az alábbiak szerint vállalja biztosítani:
Reggeli indulás Gáborteleprıl: 07.30-kor
Délutáni indulás Medgyesbodzásról: 15.30-kor
Felelıs. Krucsai József polgármester
Határidı: azonnal

Szabó György Béla képviselı: Három éves kortól kötelezı az óvoda, fiatalabb gyermeket fel
lehet-e venni?
Krucsai József polgármester: 2,5 évestıl lehet felvenni.
2. napirendi pont
Közoktatási társulás megállapodása Nagykamarás Önkormányzatával
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Elıadó: Krucsai József polgármester
Krucsai József a polgármester: Megkerestek, hogy Nagykamarás átadta az egyház felé az
iskoláját, de ha esetleg olyan szülı lenne, aki nem szeretné egyházi iskolába járatni a
gyermekét, lehessen hová fordulniuk.
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:

64/2012.(VIII.29.)sz. Határozat.

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselı-testülete,
mint
a
Medgyesegyháza-Pusztaottlaka-Medgyesbodzás
Alapfokú Közoktatási Intézményfenntartó Társulás tagja, az
általános iskolai oktatás és óvodai nevelés feladatainak
ellátására vonatkozóan, - a határozat mellékletét képezı
tartalommal - megállapodást kíván kötni Nagykamarás Község
Önkormányzatával.

Felelıs: Krucsai József polgármester
Határidı: 2012. augusztus 31.

Bejelentések:
Krucsai József polgármester: 2013-as start munka :2013. februártól lehet pályázni,
szeretnénk önállóan pályázni, most állítjuk össze milyen célterületeken fogjuk ezt
megvalósítani. Pusztaottlaka és Medgyesegyháza készített egy megállapodást, mert ebbe
vannak olyan munkák, amire nekünk nincs eszközünk. A glédert is megkapjuk, ha veszünk
bele üzemanyagot, Simonka képviselı úrtól ezt a tájékoztatást kaptuk. A járdalap készítıhöz a
sóderra mi pályázunk. Ugyanez a helyzet az asztalos üzemmel is. Fóliát szeretnénk két kertbe
felállítani, külterületi utakat, belterületi utakat, járdákat szeretnénk megcsinálni. Sok
elhanyagolt járda van amit újra kell építeni.
Laduver Attila képviselı: kiegészítést főznék, hogy én még azt a tájékoztatást kaptam,
amennyiben igényeljük és hozunk egy határozatot, a jelenlegi startmunkában lévı gépeket a
pusztaottlakai önkormányzat átadná az önkormányzatnak. Továbbra is maximális szakmai
segítségre számítunk.
Dr. Sódar Mária jegyzı: Ezt tartalmazza a megállapodás.
Laduver Attila képviselı: A startmunka keretében lehet a településırség megszervezése is.
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Krucsai József polgármester: Ezt holnap reggel tudjuk meg.
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:

65/2012.(VIII.29.)sz. Határozat.
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a 2013 Startmunka program hármas
megállapodását az elıterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja.
Felelıs: Krucsai József polgármester
Határidı: értelem szerint

Krucsai József polgármester: két csoport nyaralt a Képviselı-testület támogatásával az
Erzsébet program keretében , a gyerekek a képviselı-testületnek megköszönték a támogatást.
A Vízmő megkeresett, hogy rekonstrukciós javítási tervvel. Ami arról szól, hogy
rekonstrukciós javításokat végeznének. Soha nem tudjuk mikor kell ezt megcsinálni, mert
nem vagyunk szakemberek. Bármi történik, csıtörés, vagy bármi, azt leszámlázzák.
Restály László képviselı: Ezeket a rekonstrukciós javításokat leszámláznák? Az jutott
eszembe, hogy azért ennyi a vízdíj, mert a rekonstrukciót meg leszámlázzák. Ez ha jól
emlékszem így volt.
Krucsai József polgármester: Persze ez mindig úgy van számlázva, hogy sokkal többe
került volna ha…. De ehhez nem ért senki, soha nem tudjuk mennyibe kerülnek ezek.
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
66/2012.(VIII.29.)sz. Határozat.

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselıtestülete úgy határoz, hogy a Békés Megyei Vízmővek
által rekonstrukciós javaslatként betervezett
munkálatokat nem kívánja elvégezni, tekintettel arra,
hogy a többletbérleti díjként jelentkezı összeget a Békés
Megyei Vízmővek által a település vízhálózatán végzett
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folyamatosan leszámlázott munkálatok ellenértékére
fordítja.
Felelıs: Krucsai József polgármester
Határidı: értelem szerint

Krucsai József polgármester: Főtéskorszerősítésrıl szeretnék beszámolni. Az önkormányzat
főtéskorszerősítésére szeptemberben lesz kiírva a pályázat. Úgy néz ki sikerül az önerıt
biztosítani.
Játszótér pályázatokhoz most jöttek meg az árajánlatok, vagy szeptember 1-jén, vagy október
1-jén fog megnyílni a pályázati ablak.
Román Aranka: Kérdeztem hogy a konyhához az ajtók nincsenek meg. Lehetséges-e, hogy
ezekre ajtót csinálni.
Krucsai József polgármester: Olyan szakember nem biztos, hogy nincs, aki ajtót tudna
csinálni. Ennek utána kell nézni, hogy hol vannak azok az ajtók.
Több tárgy és hozzászólás nem lévén Krucsai József polgármester az ülést 13.40 órakor
bezárta.

Kmf.

Krucsai József
Polgármester

Dr. Sódar Mária
jegyzı

Szabó György Béla
Jkv. Hitelesítı

Restály László
jkv. hitelesítı
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