Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38.
Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331
10/2012.

JEGYZİKÖNYV
Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 15-én
13.30 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
Laurovics István
Restály László
Szabó György Béla képviselık

Jelen vannak még. dr. Sódar Mária jegyzı
Pleskonicsné Lengyel Mária
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 Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselıt és Szabó György Béla
képviselıt megbízni. Napirendi pontként javaslom elfogadni az óvoda átszervezésével
kapcsolatos döntéshozatalt.
A képviselı-testület tagjai az elıterjesztést egyhangúan elfogadták.
1. Óvoda átszervezésével kapcsolatos döntéshozatal
Laduver Attila képviselı: Látsz-e törvényi akadályát mint szakember , hogy Gábortelepen is
mőködjön óvoda Marika?
Pleskonicsné Lengyel Mária óvónı: Szerintem törvényi akadálya nincs.
Laduver Attila képviselı: Nekem ez elég.
Krucsai József polgármester: Állást kell foglalni, hogy tudjuk-e vállalni a felmerülı
pluszköltségeket. Most az a kérdés, hogy másik telephelyen-e vagy itt.
Nagy Gézáné alpolgármester: Mindannyiunk fejében megfordult a gábortelepi óvoda
visszaállítása. Ha telephelyet akarunk nyitni, akkor az álláshely megszüntetés miatti
pályázatot vissza kell fizetni.

Restály László képviselı: Te ebbe el tudsz igazodni, hogy ebbe oda van írva, hogy
Gábortelepen vissza kell fizetni?
Szabó György Béla képviselı: Két telephely nem lehet, egyértelmően megmondták.
Restály László képviselı: De ez hol van leírva?
Krucsai József polgármester: Ez egy elızetes állásfoglalás, azért adták ki, hogy egyáltalán
el tudjunk indulni.
Nagy Gézáné alpolgármester: A jegyzı és polgármester szavát elhiszem, ha nekik ezt
mondták.
Restály László képviselı: De ide nincs ez leírva.
Dr. Sódar Mária jegyzı: Ez egy nem hivatalos állásfoglalás. Arra egyértelmő választ
kaptunk, ha új telephelyet nyitunk, akkor vissza kell fizetni. Arra, hogy ha Medgyesbodzáson
két csoportot nyitunk nem tudott a MÁK válaszolni. Ezért irányítottak a Belügyminisztérium
felé.
Az is figyelembe kell venni, hogy a gábortelepi létszám, 14-15 fı. Az új rendszer szerint
minden egyes napon biztosítani kell a minimum létszámot.
Laurovics István képviselı: Még anyagilag sem állunk úgy, hogy külön rezsi meg minden.
Dr. Sódar Mária jegyzı: Felhívom mindenki figyelmét, hogy a következı évi normatívát
nem ismerjük. Még a társulások sorsa sem tisztázott. Én azt mondom, és nem, mint
szakember, csak vélemény, lehet, hogy most egy csoportbontással elindulunk az idén, és
meglátjuk a létszámokat hogyan alakulnak, akkor jövıre, vagy utána nyitnánk egy telephelyet
Gábortelepen. Törvényes akadály nincs, akkor utána az átgondolt megfontolt gazdálkodást
kell tartani.

Krucsai József polgármester: Az, hogy milyen normatívák lesznek jövıre még nem tudott.
Ha megszőnnek a társulások, és két telephelyünk lesz, akkor még azon is kell gondolkodni,
hogy kell egy vezetı óvónı, félállású adminisztrátor, meg takarító. El kell gondolkodni, hogy
abból mi lehet.
Laduver Attila képviselı: Marika Te mit javasolnál, mit csináljuk?
Pleskonicsné Lengyel Mária óvónı: Mivel ez a büntetés ott lóg a levegıbe, a gábortelepi
óvodáról ígyszó sem lehet. Ilyen feltételekkel, hogy bizonytalan, nem látom esélyét. Valóban
jogos igénye a szülıknek, hogy Gábortelepen mőködjön óvoda. Ha nem tudjuk
felelısségteljesen mőködtetni, akkor felelıtlen mőködtetni. Túl lettünk az összevonáson, át
kell gondolni, a gyerek nem egy csomag, hogy ideteszem meg odateszem. Van ellenérv is
meg kontra érv is. Az biztos, hogy a bejárás meglehetısen zőrös fıleg télen.
Laduver Attila képviselı: Én megszerveznék egy találkozót a képviselı-úrral, hogy kinél
kell ezt tisztázni. Biztos, hogy van fent egy olyan személy aki erre pontot tud tenni.

Krucsai József polgármester: Most arról kell dönteni, hogy a határozati javaslatot elfogadjae a képviselı-testület.
Restály László képviselı: Most mennyibe kerül az óvoda?
Krucsai József polgármester: 4 millió, ezután a duplája lenne.
Dr. Sódar Mária jegyzı: A gábortelepi telephelyre további várakozásra már idı nincs. A
döntést május 30-ig meg kell hozni. A minisztériumi állásfoglalás nem érkezett meg .
Véleményezni kell különbözı fórumoknak. A mostani lehetıség, hogy úgy állítunk vissza
Gábortlepen, hogy ott lóg a visszafizetés lehetısége. A másik lehetıség a medgyesbodzási
csoportbontás.
Krucsai József polgármester: Kérem a képviselı-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy a
2012/13-as tanévben az óvodában két csoportot üzemeltessünk, és kérjük az alapító okirat
ilyen tartalmú módosítását, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta.

38/2012.(V.15.) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselı-testülete
2012/2013 nevelési évben a Schéner Mihály Nevelési és
Oktatási Központ medgyesbodzási óvoda telephelyén az eddigi
1 óvodai csoport helyett 2 óvodai csoportot szándékozik
indítani.
Az ehhez szükséges 2 óvodapedagógus illetve 1 dajka álláshely
bıvítést engedélyezi.
Az álláshely bıvítéssel illetve a mőködéssel járó pénzügyi
kiadásokat költségvetésében biztosítja.
Határidı. azonnal
Felelıs. Krucsai József polgármester
dr. Sódar Mária jegyzı- véleményezési eljárás
lefolytatására

Pleskonicsné Lengyel Mária óvónı: Szeretnék szólni. Ha két csoport indul akkor eszköz
bıvítést is von maga után. Nagyjából összeírtam amire feltétlenül szükség van. Ezen kívül
bıvíteni kellene a WC-t
Krucsai József polgármester: Ami az étkezı mögött majd megnézzük a lehetıségeket.
Dr. Sódar Mária jegyzı: Medgyesegyházi általános iskola jelezte, hogy kirándulást
szerveznek 13 medgyesbodzási tanuló nem tud elmenni, anyagi okok miatt. Kérik a
képviselı-testület, hogy támogassa ezen gyermekeket. A kirándulás költsége 53.975 Ft

Krucsai József polgármester: Kérem a képviselı-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy a
gyerekek részére a fenti összeget biztosítsuk, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta.

39/2012.(V.15.)határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
úgy határoz, hogy a Medgyesegyházi Schéner Mihály Oktatási
és Nevelési Intézmény névsora alapján 13 tanuló részére 53.975
Ft-ot biztosít kirándulásra a központi költségvetése terhére.
Megbízza a polgármestert, hogy a fenti összeget utalja át a
„Medgyesegyházi Nebulókért” alapítvány számlájára.
Határidı: azonnal
Felelıs: Krucsai József polgármester

Több tárgy és hozzászólás nem lévén Krucsai József polgármester az ülést 14.04 órakor
bezárta.
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