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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
Román Aranka Ügyrendi bizottság tagja
Dr. Bede Sándor r.ırn. Mkházi Rendırkapitányság
Almási Levente alezr.Medgyesegyházi Rendırörs
Gyıri Ferenc Ó-Maros Menti Hagyományırzı Egyesület
Kovács Erika családgondozó
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 képviselıt és Nagy Gézáné alpolgármestert
megbízni. Napirendi pontként javaslom elfogadni a meghívóban szereplı napirendi pontokat.
A képviselı-testület tagjai a javaslattal egyhangúan egyetértettek.

1. napirend:
Beszámoló Medgyesbodzás község közrend és közbiztonsági helyzetérıl
Elıadó: Mezıkovácsházi Rendırkapitányság
Dr. Bede Sándor rendırparancsnok: 2011. július 16-tól vagyok megbízva a
Mezıkovácsházi Kapitányság vezetésével. Személyi változásokat is eszközölnöm kellett az
elmúlt évben. Ez szükségszerő lépés volt. A közbiztonsággal kapcsolatban figyelembe véve a
18 települést, azt lehet mondani, hogy 10 %-os növekedés tapasztalható az ismertté vált
bőncselekmények tekintetében. Az elszegényedés jellemzı. Ebbıl látszik melyek azok a
bőncselekmény kategóriák, amelyek jellemzıek, 52 % a vagyon, ezt követi a közrend, és
személy elleni bőncselekmények. Garázdaság és testi sértések jellemzıek, ez is a megélhetési
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problémákból adódó. Közbiztonsági helyzetben nem következett be olyan változás, amely
aggodalomra adott okot.
Román Aranka 14.05 perckor megérkezett.
Medgyesbodzáson pozitívabb a kép, itt 20 %-kal kevesebb bőncselekményt követtek el.
Vagyon elleni bőncselekménynél konkrétan a lopásnál 40 %-os csökkenés mutatható ki.
Zaklatás bőncselekmény fordult elı, mely egy családi viszály következménye.
Medgyesbodzás nem veszélyeztetett település, de hetente két órában fokozott ellenırzést
tartunk. Az elızı körzeti megbízottat áthelyeztem Magyarbánhegyesre, de helyi lakos került
kinevezésre.
Baleset és bőnmegelızésre folyamatosan osztjuk a szóróanyagokat, tartunk elıadásokat. A
szép- és idıskorúak részére is tartunk elıadásokat. Ezek hasznosak, mind az iskolák, mind a
nyugdíjasok részére, köszönı leveleket kaptunk.
Balesetekhez képest is csökkenés mutatható ki az elmúlt évhez. Mindössze négy, amelybıl
kettı anyagi kárral járt, kettı pedig könnyebb sérüléssel.
A héten kerül sor egyeztetésre a polgárırséggel. Egy településen nincs már csak polgárırség.
Ennyivel szerettem volna az írásos anyagot kiegészíteni.
Krucsai József polgármester: Köszönjük a támogatást, a járırözést, a figyelmet. Köszönhetı
nyilván ennek is, hogy visszaesett a bőncselekmények száma. Bízom, hogy a polgárırség
létszámilag és tartalmilag is fel fog javulni.
Kérem a kérdéseket, hozzászólásokat.
Dr.Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: Nem igazán láttam mi a helyzet kábítószerügyileg.
Ezt inkább, mint aggódó szülı kérdezem.
Dr. Bede Sándor: 50 %-kal estek vissza a kábítószer bőncselekmények. Figyelembe kell
venni, hogy a tanulók, gyerekek kapcsolódnak a nagyobb városokhoz. Amivel találkoztunk, a
party drogokkal, ezeknek a terjesztése üldözendı dolog.
Krucsai József polgármester: A legkisebb jelenléte a kábítószernek a szemembe már káros.
Ez majd kihathat az anyagi dolgokra, is, mert a rávalót majd meg kell teremteni.
Restály László képviselı: A magam részérıl megköszönném a részletes beszámolót, olyan
kérdésem lenne, hogy a létszám alakulása a kapitányságon belül hogyan alakult. Észre lehet-e
venni valami növekedést, a kapitányságon belül? Medgyesbodzás helyzete statisztikailag
valóban javulást mutat, olyat jegyeztem meg még, hogy ez nagyon jó, hogy ki tudtuk tenni a
30 km-es táblát, de én úgy veszem észre, nem nagyon tartják be, ha itt 50 km sebességgel
végigmennek, sajnos annyira rossz állapotban vannak a belsı útjaink, hogy veszélyeztetik a
házak állapotát. A gyámügyi intézkedésnél a jegyzını mire gondolt, hogy a rendırség
fokozott figyelmét kéri hétvégén?
Sramkó Katalin gyámügyi elıadó: Arra szerettünk volna kitérni, hogy elıfordult olyan eset,
hogy hétvégén kellett intézkedni. Indokolt lett volna a gyerekek azonnali elhelyezése, amelyet
a rendırség megtehetett volna határozattal, ha az ismeretében van ez a lehetıség. Arra
gondoltam, hogy amennyiben ilyen jellegő intézkedésre kerül sor – bár ez szerencsére nagyon
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ritka – akkor kérjen segítséget, szívesen tájékoztatjuk, és mindenképpen a gyerek legyen az
elsı szempont
Dr. Bede Sándor Létszámhelyzetünk : állománytábla szerint mérjük a feltöltöttséget. A
Mezıkovácsházi Kapitányság 109 fı a létszáma. Ez 97 %-os feltöltöttség
A helyi rendır pontosan azért lett idehozva. Amíg a tanfolyamot nem végzi, nem tud
funkcionálni, de hosszú távon itt képzeljük el ıt a jövıben.
A 30 km-es táblával kapcsolatban léptem, a traffipaxos vezénylést havonta kapjuk meg, a
jövı hónapban 3 alkalommal fogunk itt mérni.
A gyermekvédelemmel kapcsolatban valóban van a Rendırségnek is kötelezettsége,
igyekszünk hatékonyan intézkedni, ugyanakkor, amikor lehetséges a végsı döntést a
szakemberekre bízzuk .
Krucsai József polgármester: A 30 km-es tábláknál azért harcoltunk, hogy a teherszállító
jármővek káros hatását csökkentsük. A helyi körzeti megbízott személyét elfogadják, az
idıseknek megnyugvást jelent a jelenléte.
Restály László képviselı: A testület foglalkozott a mezıırség kérdésének megalakításával,
sajnos nem jutottunk odáig. A kültéri lopásoknál annak volna visszatartó ereje. Ebbe sajnos
elmozdulás még nem történt.
Laduver Attila képviselı: A start munkaprogram keretében lehetıség van erre, Simonka
képviselıvel még nem léptünk ebben, mert más irányú elfoglaltsága nem engedi ezt, de
lehetıség lesz településırök felállítására, ez majd meg fogja oldani szerintem a problémát.
Egy kérdést, vagy nem tudom minek is nevezzem, szeretnék, speciális lesz, amit említek. A
rendırség kapcsolata a Polgárırséggel, a Rendırség kapcsolata a lakossággal, a kisebbséggel.
Medgyesegyházán hallottam, hogy ahogy hozzám eljutott tulajdonképpen a kisebbséget védi a
Rendırség a többséggel szemben. Tudom, hogy kényes a téma nem is akarok belemenni. Ami
Kétegyházán volt, megoldotta a lakosság. Ezzel a kérdéssel mennyire valós tájékoztatás
voltam, amit kaptam.
Dr. Bede Sándor: A rendırségnek a fı stratégiai partnere a Polgárırség. Konkrétan azok a
szervezetek, mint a Csendırség stb. ezek ellen a Rendırség küzd. İk olyan szervezetek, akik
maguk akarják a problémát megoldani. Az, hogy Medgyesegyházán mi volt, nem
foglalkozunk, ki volt. Van bőnelkövetı és ennyi. Mi olyan polgárırökkel kívánunk
együttmőködni, akik jogkövetık. Közbiztonság jogosulatlan tevékenysége szabálysértés. A
rendırség minden jogsértıvel szemben fellép. Az ominózus családdal szemben mindig
felléptünk.
Krucsai József polgármester: Ha nincs több kérdés, szavazásra bocsátom, aki egyetért a
Rendırség beszámolójának elfogadásával, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.

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

40/2012.(V.22.) határozat
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Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
elfogadja Mezıkovácsháza Rendırkapitányság 2011. évi
beszámolóját Medgyesbodzás közrend és közbiztonságáról.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Krucsai József polgármester

Gyıri Ferenc: annyit szeretnék még hozzátenni, hogy sport ügyben vagyok jelen, köszönöm
a hétvégi meccsen történt konfliktus gyors rendezését.

2. Az Ó-Maros Menti Hagyományırzı Egyesület beszámolója
Elıadó: Gyıri Ferenc
Gyıri Ferenc Ó-Maros Menti Hagyományırzı Egyesület képviselıje: Köszönöm a
meghívást. Minden évben az együttmőködési megállapodás alapján beszámolok. Igyekeztem
a beszámolót úgy megtenni, hogy az együttmőködést is áttekintsük. Végigmentem a
vállalásainkon. Szőkszavú voltam, ha kell, kiegészítem.
Versenyeztetjük a csapatot, ahogy ezt vállaltuk. Azt hiszem, hogy a név is mutatja, hogy a
csapat a faluért van. Az különösen szép gesztus, hogy Gábortelep neve is szerepel ebben. 58
igazolt labdarúgónk van. 6 éves korosztálytól kezdıdik. Hiszen nem csak a felnıtt labdarúgó
csapatot indítottuk el, hanem bekapcsolódtunk a Bozsik programba is.
Aktívan igyekszünk az öregfiúk csapatok önszervezıdését is támogatni.
Egyéni kezdeményezésre elindult a hölgy labdarúgó csapat edzése is. Egy év munka után 660 éves korig, fiúk és lányok is focizhatnak helyben. Sikerült kistérségi labdarúgó csapattá
válni, ez sok munkával jár.
Annyit még megjegyeznék, hogy az MLSZ-szel nagyon jó a kapcsolatunk. A szakmai
felügyeletet ellátják, továbbképzéseken részt veszünk. Tartozásunk feléjük nincs.
A sporttelepet rendeltetésszerően próbáljuk használni. Nem könnyő, voltak kisebb lopások,
rongálások, nem hagyjuk, hogy ezek elvegyék a kedvünket.
Vállaltuk, hogy harmadik személynek nem adjuk át a területet. Ezzel kapcsolatban próbáljunk
meg újra megegyezni, nagyon komoly bevételt jelentene, ha büfé üzemelne. Ez azonban az
önkormányzat döntése.
A pályát nyitottan tartottuk a sportolni, mozogni szeretık elıtt. A hálókat is fent hagyjuk,
még, ha hamarabb is kell majd cserélni. Szeretnénk, ha szívesen járnának oda az emberek.
Igyekszünk a környéken lakókat nem zavarni, még akkor is ha rendezvényeink zajjal járnak.
Voltak felvetések a környéken lakókkal, ezeket megbeszéltük.
Ennek kapcsán problémát szokott jelenteni, hogy a magánterületre bemennek a labdák. Ennek
megszüntetésére egy labdafogó háló kiépítése lenne indokolt, amely a pálya értékét is növelné
Nagyobb beruházásra egyelıre nem volt mód. Az önkormányzat a tıle telhetı módon a
kulturált viszonyok megteremtésében részt vett, ezt köszönjük. Be kell látni, hogy a 10 éves
szünet nyomot hagyott, az öltözıink terén vannak hiányosságok.
Gondolok itt a WC-k felújítására, tusolók leburkolására, új csaptelepek. Mégis csak 14
település labdarúgó csapata látogat el ide évente. Ezzel kapcsolatban kritika nem ért
bennünket, de elıre kell tekinteni és fejlesztésre mindenképpen szükség lesz. Tudom
pályázatból volna ezt jó megoldani, de sajnos két éves bejegyzés szükséges minden ilyen
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pályázathoz. Ez augusztusban lesz meg. Pályázatokkal kapcsolatban megjegyezném, hogy az
MLSZ pályaépítés programján módosítottak, a 2000 fı alatti települések nem vehetnek részt,
de mással összefogva esetleg.
Csanádapácának jó esélye van a pályázaton eredményesen indulni, talán jó volna velük
konzultálni, mert együtt esetleg közösen lehetne fenntartani utána. Ezen érdemes volna
elgondolkodni, modern világítással mőfüves kispályára lehet pályázni. A mostani pályázatnál
a jövı évre lehet tervezni az önrészt, ez néhány milliós kiadást jelentene. Ennek rendkívül
nagy haszna lehetne, hiszen ezt bérbe is lehet adni, rendkívül drága a pályabérlés, fıleg télen.
Nagyon örömmel vesszük, hogy emelkedik a nézıszám, egyre nagyobb társadalmi
elfogadottsággal tudunk dolgozni. Egyre több korcsoportot tudunk mozgatni.
A sport célt mindenképpen teljesítettünk, azon kívül közösségi célként tőztük a focit.
Folyamatosan dolgozunk, hogy normális, kulturált közeg legyen, ahol találkoznak az
emberek.
Fontosnak tartom, hogy végre pozitív üzenetet továbbít a falu magáról a foci által.
Megkaptam a kimutatást, hogy mennyi befektetést, hajtott végre az önkormányzat az
egyesületért. Ezt nagyon köszönjük.
Azt kell mondanom, hogy nagyságrendileg több mint a kétszeresét kellett még
elıteremtenünk. Egy fél évet, kb. 600 ezer forintból, lehet megvalósítani. Ezen a pénzen kívül
még sok önzetlen munkára van szükség, amit az egyesületi tagok és támogatóink önzetlen
vállalása teszi hozzá. Hosszú távon nehéz viszont, hogy az egyesület fut a költségek után,
hogy nincs egy fix költségvetésünk. Ha hosszú távon érzi az önkormányzat, hogy szükség van
rá, akkor stabil alapokra kell helyezni. Továbbra is a támogatók is érdekeltek, hogy a csapat
tovább játsszon. Ezen kívül azonban arra kérem az önkormányzatot, hogy akár Csanádapácát
követve, ahol 3 millió költségvetéssel rendelkezik a csapat. Gondolok itt céltámogatással,
mint pl. orvosi díjak, amely komoly díjat tesz ránk. Vagy a gyermek és utánpótlás pénzzel
lehetne egy konkrét ilyen támogatás, amely jelentısen javítana a helyzetünkön. De ugyanígy
gondolok felszerelések vásárlására, egyúttal szeretném megköszönni a gyermeklabdákat,
amelyeket a Bozsik programra kaptunk. Ezeket az önkormányzat használatra adta át nekünk.
Vagy gondolok olyan dolgokra, hogy mészhidrát megvásárlása a vonalazásra, már a
pályagondnoki munka egy részét is nagy nehézségekkel látjuk el. Ezek nagy könnyebbségek
lennének nekünk. Elnézést, ha kicsit hosszan értékeltem a dolgot, de vannak olyanok, akikkel
csak itt cserélek eszmét.
Krucsai József polgármester: Volna pár észrevételem. Köszönöm a precíz szervezést. Mert,
tényleg idıt, energiát nem kíméltetek, valóban jól mőködik. A beszámolóba nem tőnt ki, hogy
az önkormányzat még emberi erıt meg gépeket mennyit tett hozzá. Meg azoknak a
szponzoroknak a segítsége sem , akik nélkül el sem indulhattak volna.
Büfére irányuló kérelem nem érkezett. Elıször voltak próbálkozások, hogy utána miért
maradtak el nem tudom. A károk. Elsı az volt, hogy adjuk oda koordinálásra az egyesületnek.
A károkra a polgárırség oda lett telepítve, mert tudjuk mit kellett ott rendbe tenni.
15.04 Szabó György Béla képviselı kiment a terembıl
Volt itt NB III-as csapat is, de ott még labdafogó háló nem volt. Ez eléggé húzós volna
anyagilag. Az öltözı: arról volt szó, meg lesz véve, fel lesz rakva, azóta sincs lépés. WC, kinti
WC van, ha bezárjuk azért törik fel.
15.04. Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: Kiment a terembıl.
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Mőfüves pálya Csanádapáca. Érdekes dolog, tudjuk, az önkormányzatok hogyan állnak.
Ennél most nekünk ami az óvodát érinti sokkal nehezebb gondjaink vannak. Az, hogy 2013tól milyen költségvetéssel fognak dolgozni az önkormányzatok nem tudja még senki.
15.07. Dr. Gogucz Erzsébet Mónika és Szabó György Béla képviselık bejöttek a
terembe.
Itt a szponzorok, sok mindenkit támogatnak, hogy még mennyit tudnak, pluszba vállalni ezt
nem tudom. Az, hogy az önkormányzat, hogy mit tud vállalni, még nem tudom. Nekem már
az idei évben is van szép kis lista, amit vállaltunk. Hogy a jövıbe ki mennyivel tud
hozzájárulni, hát van, aki többel, van, aki kevesebbel.
Gyıri Ferenc: Reagálnék. A pályázat és önrész, ezt csak ötletként vetettem fel, nem az én
tisztem eldönteni, hogy az önkormányzat alkalmas-e arra, vagy nem. Ez csak egy lehetıség.
Ez mégiscsak a falut gazdagítja. Az érték itt marad a közösség számára, annak a közösség
számára, akinek a képviseletét az önkormányzat ellátja. A támogatókra visszatérve, nagyon
szépen köszönjük, meg is köszöntük mindenkinek.
Nálunk nyitva a pálya mindenki elıtt, nem csak a csapat elıtt. Fontos, hogy mindenki itt
tudjon sporttevékenységet folytatni.
Krucsai József polgármester: Kérem, aki egyetért, hogy az elhangzott beszámolót
elfogadjuk, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

41/2012.(V.22) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
elfogadja az Ó-Maros Menti Hagyományırzı Egyesület 2011.
évi beszámolóját az elıterjesztés szerinti tartalommal.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Krucsai József polgármester

3. Családsegítı Szolgálat 2011. évi beszámolója
Elıadó: Krucsai József polgármester
Krucsai József polgármester: Megkérem Kovács Erikát, hogy esetleg a beszámolóját
egészítse ki.
Kovács Erika családgondozó: Köszönöm a meghívást a mai ülésre. A beszámolót tudtam
gazdagítani néhány adattal az elmúlt idıben.
Tavalyi évben is rengeteg programot, szerveztünk, részt vettünk a Minden gyerek lakjon jól
pályázatban, szerveztünk szünidei szabadidıs foglalkozást.
Restály László képviselı: Egyre több a rászorult, akik olyan helyzetben vannak, akikkel kell
foglalkozni. Az iskolai hiányzásoknak szintén növekedett a létszáma.
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Kovács Erika családgondozó: Az igazolatlan hiányzásnál a törvényi kötelezettségre tértem
ki. A tanulókat nem fogja vissza ez. Én az iskolai magatartásra nem térek ki, csak a
hiányzásra.
Restály László képviselı: Még nem értem a gyermekjóléti tevékenységnél az 5. oldalon.
Dr. Sódar Mária jegyzı: Ez egy másik napirendi pont.
Krucsai József polgármester: Kérem a képviselı-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy
elfogadásra kerüljön a Családsegítı Szolgálat beszámolója, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
42/2012.(V.22) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
elfogadja a Családsegítı Szolgálat 2011. évi munkájáról készült
beszámolót.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Krucsai József polgármester

4. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2011. évi átfogó értékelés
Elıadó: Dr. Sódar Mária jegyzı
Dr. Sódar Mária jegyzı: Szóban nem kívánok kiegészíteni, de várjuk a kérdéseket.
Restály László képviselı: Az óvodáztatási támogatás milyen gyerekeknek jár?
Dr. Sódar Mária jegyzı: A szülı jövedelmi helyzetétıl és iskolázottságától függ. Valamint
rendszeresen kell óvodába járatni a gyermeket.
Krucsai József polgármester: Kérem a képviselı-testület tagjait, aki egyetért, hogy a
gyermekvédelmi feladatokról készült beszámoló elfogadásra kerüljön, kézfelnyújtással
szavazzon.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
43/2012.(V.22) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
elfogadta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2011.
évi átfogó értékelésérıl készült beszámolót.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Krucsai József polgármester
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5. Bejelentések
Krucsai József polgármester: Elızı testületi ülésen kérelmet tárgyaltunk, amelyben Gajda
László szerette volna megvásárolni a Gárdonyi u. 26. szám alatti ingatlanunkat. Akkor úgy
határoztunk, hogy pályázatot írunk ki. A pályázat benyújtási határideje lejárt. Egy ajánlat
érkezett, melyet Gajda László tett a Gárdonyi utcai házra. Az ajánlat szerint 62 ezer forintért
vásárolná meg az ingatlant.
Kérem, aki ezzel egyetért kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás ellenében az alábbi
határozatot hozta:
44/2012.(V.22.) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
úgy határoz, hogy a tulajdonában lévı 5664 Medgyesbodzás,
Gárdonyi u. 26. szám alatti 573 helyrajzi számú ingatlanját
értékesíti Gajda László 5664 Medgyesbodzás, Gárdonyi u. 17.
szám alatti lakos részére 62.000 Ft. azaz Hatvankettıezer forint
vételár ellenében.
Határidı: azonnal
Felelıs: Krucsai József polgármester

Krucsai József polgármester: Zsigulit értékesítjük volt szó róla. Ha magánszemélynek
értékesítettük volna átírás nélkül nem megy. Utánajártam kivonni véglegesen csak úgy lehet,
ha a bontótól jön egy igazolás. 2010. II. hótól ki lett vonva a forgalomból. Visszahelyezni
költséges volna és értelmetlen is. A bontó 30 ezer forintot fizet, ha elszállítja és kiadja a
bontási igazolást a kivonáshoz.
Kérem, aki egyetért, hogy bontóba szállítsuk, kézfelnyújtással szavazzon:
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
45/2012.(V.22) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
úgy, határoz, hogy a tulajdonában lévı ERH 711 rendszámú
üzemen kívül helyezett Lada Combi gépjármővét bontóba
szállítja és a forgalomból véglegesen kivonatja.

Határidı: azonnal
Felelıs: Krucsai József polgármester
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Krucsai József polgármester: BM az elızetes állásfoglalást az óvoda visszaállítására
visszavonta, most várjuk a végleges állásfoglalást, nem tudjuk, mikor érkezik meg.
Nagy Gézáné alpolgármester: Ha úgy gondolja a BM, hogy vissza kell fizetni, ne hagyjuk,
fussunk még egy kört. Amikor Pusztaottlakán megszőnt, még nem tudtuk mennyi lesz a
gyereklétszám. Nem volt plusz létszámunk, Medgyesegyházának sem akit foglalkoztathatott
volna. Ha vissza kell fizetnünk, kicsit jogtalannak érzem.
Krucsai József polgármester: A visszaállítás annak a függvénye, hogy a gyereklétszám
megnövekedett. Azt tudtuk, hogy mennyi gyerek született, de azt, hogy a településre hány
család fog ideköltözni, még jósolni sem lehetett. Bízom benne, hogy a Kormányhivatal és a
Magyar Államkincstár is kedvezı álláspontot fog adni. Amikor megérkezik, tájékoztatást
adunk.
Laduver Attila képviselı: Vállaltam, hogy tárgyalok Simonka Képviselı- úrral, arra kért,
vigyem el az óvoda létszámgazdasági stb.stb. adatait. Azt az ígéretet tette, nagyon hamarosan
fog tárgyalni a Püspök Úrral egy egyházi óvoda vonatkozásában Gábortelepen.
Krucsai József polgármester: Három település tart fenn egy társulást, aminek Gábortelep is
ugyanúgy tagja.
Laduver Attila képviselı: Pl. Nagykamarás kivált, és egyház mőködteti
Restály László képviselı: Attila ne haragudj, ahhoz, amit te intézkedsz meg kellett volna
kérdezni a képviselı-testületet.
Laduver Attila képviselı: Ez eddig még egy semmi, nem követtem el semmi rosszat, ez egy
tárgyalás.
Restály László képviselı: Hát akkor intézkedjél Attila!

Laduver Attila képviselı: Letesszük az anyagot, átnézik, a püspökségnek van erre
apparátusa.
Krucsai József polgármester: Jó, ha a tájékoztatás meglesz, majd megbeszéljük.
Főtéskorszerősítésre megérkeztek a tervek, a következıkre majd a testület eldönti, errıl még
érdemben nem tudunk dönteni. Sok minden függ majd, hogy milyen álláspont fog érkezni
Restály László képviselı: Ez egy jó nagy anyag meg kéne nézni, át kéne olvasni, meg még
véleményt is mondani. Eleve nem látom, hogy itten már benne van a nyílászáró csere,
nekünk csak egy főtéskorszerősítést végrehajtani. Értem én, de ehhez én biztos nem fogok így
hozzájárulni.
Ki tudja januártól majd, hogy fogunk mőködni.
Krucsai József polgármester: Tanulmányozásra ment ki az anyag, a következı ülésen lesz
ez majd napirendi, mert most érkezett meg.
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Szabó György Béla képviselı: Az óvodánál 11 millió forog kockán. Nem lehet elıre látni
semmit. Itt ha befektetsz, megmarad.
Krucsai József polgármester: Ez tájékoztató jelleggel volt, hogy minél több idı legyen rá.
Nem azt jelenti, hogy 10 perc alatt áttanulmányozzuk öt perc alatt meg döntünk.
Kistérségi Társulás határozati javaslatot küldött el, nekünk is kellene errıl határoznunk.
Anyagilag ez nem érint minket. Kérdés van-e ha nincs kérem aki a módosítással egyetért
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

46/2012.(V.22) határozat
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási
Megállapodásának III. A TÁRSULÁS RÉSZLETES
FELADATAI címő fejezetének III/B részének Közoktatás címő
alfejezete az alábbi 1.6 bekezdéssel egészül ki:
1.6 A társulás közös fenntartású intézménnyel nem rendelkezik.
A társulásban részt vevı intézményfenntartó társulások az
általuk mőködtetett intézményekhez kapcsolódó iskolabusz
szolgáltatás megszervezésérıl maguk gondoskodnak.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Krucsai József polgármester

Krucsai József polgármester: Tájékoztatom a képviselı-testületet, hogy a Gyermekjóléti
Szolgálat pályázatot nyújtott be, gyermekek nyári nyaraltatására. A pályázatot támogatták, a
gyerekeknek 1000 forint önerıt kellene biztosítani. Ez összesen 20 gyermeket érint.
Kérem, aki egyetért azzal, hogy a 20.000 Ft önerıt a gyerekek helyet biztosítsuk,
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

47/2012.(V.22) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
úgy határoz, hogy az Erzsébet program keretében meghirdetett
„Mesés nyár vár ránk” pályázaton támogatott gyermekek részére
20.000 Ft. önrészt saját költségvetése terhére biztosít.
Megbízza a jegyzıt, hogy ezen összeg átutalásáról
gondoskodjon.
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Határidı: 2012. május 31.
Felelıs: Dr. Sódar Mária jegyzı

Krucsai József polgármester: Június 9-én gábortelepi falunap kérjük a támogatását, annak
aki megteheti.
Restály László képviselı: Kaptam egy feladatot körbe kellett járnom a falut. Áldatlan
állapotok vannak. Volna egy olyan kérdésem, sajnos tudom nincs közmunkás. De hallom a
startmunkások próbálnak rendet tenni. Tisztázni kéne ez kinek a feladata, nem azért, hogy
megcsinálják, hanem, hogy mindenütt megcsinálják. Tavaly volt olyan, hogy aki nem tesz
rendet, nem kap segélyt. Most errıl nem hallani semmit. Na meg a temetınél mentem az új
kapun nincs út, ezzel a mi kapunyitásunkkal nem csináltunk semmit. Menjünk oda nem
csináltunk semmit. Volt az a vihar, a másik mindenkinek, vagy lehet mindenkinek van ott
hozzátartozó sírja, de ilyen még nem volt, virágok, minden széjjel, ilyen még nem volt, ez a
Ti szégyenetek is polgármester meg a mienk is, de ezzel nem csináltunk semmit.
Krucsai József polgármester: Gyomirtóztunk, majd ha kiszárad ki lesz vágva, meg lesz
csinálva. Az, hogy a virágot a szél lehordja, minden hozzátartozó kötelessége, hogy rendbe
tegye a hozzátartozója sírját. Ezt ne tegyük már közfeladattá. Mindenkinek kötelessége, hogy
rendbe tegye a saját portáját. Vannak itt, akiknek elvárásai vannak és nem tesznek semmit.
Vannak erre itt emberek, fıleg, úgy, hogy nem is a mi fenntartásunk az a temetı. Én meg azt
mondom, hogy régen nem volt ilyen állapotban, mint most.

Több tárgy és hozzászólás nem lévén Krucsai József polgármester az ülést 15.51 perckor
berekesztette.
Kmf.
Krucsai József
Polgármester

Dr. Sódar Mária
jegyzı

Szabó György Béla
Képviselı

Nagy Gézáné
alpolgármester
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