Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38.
Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331
16/2012.

JEGYZİKÖNYV
Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének szeptember 14-én
10.30 órai kezdettel megtartott ülésérıl.
Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme
Jelen vannak:

Krucsai József polgármester
dr. Gógucz Erzsébet Mónika
Laduver Attila
Restály László
Szabó György Béla képviselık

Jelen vannak még. dr. Sódar Mária jegyzı
Czenéné Zsolnai Irén pénzügyi ügyintézı
Sramkó Katalin hivatali dolgozó jkv.vezetı

Krucsai József polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülésrıl
Nagy Gézáné alpolgármester hiányzik, aki távolmaradását jelezte Laurovics István
távolmaradását nem jelezte. A jegyzıkönyv vezetésére felkérem Sramkó Katalin hivatali
dolgozót, hitelesítésére javaslom Dr. Gogucz Erzsébet Mónika és Szabó György Béla
képviselıket megbízni. Napirendi pontokként javaslom a meghívóban szereplıket elfogadni.
A javaslatokkal a képviselı-testület egyhangúan egyetértett.
1. napirendi pont:
Beszámoló az Önkormányzat 2012. év I. félévi gazdálkodásáról
Elıadó: Krucsai József polgármester
Laduver Attila ÜB. Elnök: Az ügyrendi bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja.
Krucsai József polgármester: Kiegészíteném, hogy megpróbáltuk a gazdálkodást olyan
szintre szorítani, ami a mőködést nem veszélyezteti.
Laduver Attila ÜB. elnök: Szép jól felépített anyagot kaptunk, pozitívra értékeltem a
gazdálkodást, egy elıreugrási lehetıséget mutat.
Krucsai József polgármester: Ebben a hivatal dolgozóinak is nagy szerep jutott, továbbra is
számítunk a szakmára.
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Restály László képviselı: A költségvetésünk jónak mondható, úgy a hivatalnak, mint az
Önkormányzatnak, az a lényeg, hogy az alapellátások biztosítva vannak a településen.
Gondolok itt az egészségügyre, óvoda ellátásra, alapvetıen köztartozásunk nagyon, szinte úgy
lehet mondani kisebb sincsen. Biztosítva van a gáz víz szolgáltatás, dicséretes az
önkormányzat gazdálkodása, annak ellenére, hogy szoktuk mondani nagyot nem alkottunk.
Még arra szeretném felhívni a figyelmet, tavaly is voltak olyan dolgok, hogy ingatlan, vagy
gépjármő eladás, de az idei évben ezek nem várhatók.
Krucsai József polgármester: Igen a napkollektoros pályázat befejezıdött, az elszámolás
alatt van. A főtéskorszerősítésre a pályázatot be fogjuk adni. Még egy kombinált
főtéspályázaton gondolkodunk, úgy néz ki lesz rá lehetıség. Ha megnyílik a pályázati
lehetıség akkor be fogjuk adni.
Restály László képviselı: még fontosnak tartanám a közmunkások foglalkoztatását a
jövıben is.
Krucsai József polgármester: Az önkormányzat önállóan kíván pályázni a 2013-as évre.
Vannak terveink, már beadtuk a Munkaügy felé. Ez 55-60 fı 8 órás foglalkoztatását jelenti.
Kérem, aki egyetért a beszámoló elfogadásával, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta.
67/2012.(IX.14.) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselı-testülete a
2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót
megtárgyalta, és azt elfogadta. A határozat teljes szövege a
jegyzıkönyv mellékletét képezi.

2. napirendi pont:
Tanyagondnoki és Családsegítı szolgálat szakmai programjának módosítása, a
szolgálatokkal kapcsolatos rendeletmódosítások
Elıadó: Krucsai József polgármester
Krucsai József polgármester: Megkapta mindenki az anyagot, akinek kérdése van tegye fel.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: Az elıterjesztésben szereplı módosítások, amik
benne vannak egyéb egészségügyi intézménybe, pl. szakrendelıbe. Ezt konkrétan hogyan
értük?
Dr. Sódar Mária jegyzı: A költségvetés függvénye, alkalom szerően nyilván megoldottuk ,
de nap mint nap ez természetesen nem lehetséges.
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Szabó György Béla képviselı: A szakrendelésben benne van pl. a gyermekorvos, aki ide jön
helybe.
Dr. Gogucz Mónika képviselı:Ezt javítsuk ki csak gyermekorvosra szerintem.
Restály László képviselı: szinte a legsokoldalúbb a tanyagondnok munkaköre, amit
felelısséggel, odaadással végez.
Annyit szeretnék kérdezni az ellenırzésben mit jelent a gyülekezési hely?
Dr. Sódar Mária jegyzı: a gábortelepi közösségi hely. Pl onnan indulnak és oda érkeznek az
óvodások. Viszont ott napközben nem elérhetı a tanyagondnok, aki igénybe akarja venni ott
nem találja, ezért nem indokolt a mőködési engedély módosítás
Krucsai József polgármester: Nagyon jól együtt tudunk mőködni, remélem ez a jövıben is
így fog maradni.
Kérem, aki egyetért az elıterjesztés elfogadásával, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta.

68/2012.(IX.14.) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat képviselı-testülete a
Családsegítı szolgálat 103/2009 (XII.10) KT sz határozattal elfogadott
szakmai programját az alábbiak szerint módosítja:
Az V. pontban 3. alcímének elnevezése: Biztosított szolgáltatások
rendszeressége és létrejövı kapacitások”-ra módosul.
A IX pont az alábbi francia bekezdéssel egészül ki: az önkormányzat
honlapján: www.medgyesbodzas.hu.
Felelıs. dr. Sódar Mária jegyzı
határidı: azonnal
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta.
69/2012.(IX.14.) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az
elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadta a Tanyagondnoki Szolgálat
szakmai programját.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Krucsai József polgármester
Krucsai József polgármester: két rendelet módosítás szükséges még a tanyagondnoki
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szolgálattal kapcsolatban kérem, aki egyetért az elıterjesztések szerinti módosítással,
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta.
11/2012.(IX.27.) önkormányzati rendelet
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselı-testülete megalkotta
11/2012.(IX.27.) önkormányzati rendeletét a tanyagondnoki
szolgálatról szóló 7/2005( X.10) önkormányzati rendeletének
módosításáról
A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta.
12/2012.(IX.27.) önkormányzati rendelet
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
megalkotta 12/2012.(IX.27.) önkormányzati rendeletét
Medgyesbodzás Község Önkormányzata Képviselı-testületének és
szerveinek szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 4/2007.(IV.2)
önkormányzati rendeletének módosításáról

A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
3. napirendi pont
Bejelentések
Dr. Sódar Mária jegyzı: Alpolgármester Asszony kapott egy levelet az óvoda néptánc
oktatásával kapcsolatban. Ezek szerint Medgyesegyházáról küldenének pedagógust, akinek a
bérét, és az utaztatását kell megoldani.
Illetve telefonon kérték az Alpolgármester Asszonyt, hogy arról kellene még egy jóváhagyó
határozat, hogy a 2,5 éves gyerekeket felvegyék.
Krucsai József polgármester: A szakmának kell elfogadni, hogy be tudják-e fogadni ezeket
a gyerekeket.
A tánc oktatással kapcsolatban azt mondtam, hogy a szülıktıl kérdezzék meg szeretnék-e
járatni. Elıször munkaidın túl szerették volna, erre azt mondtam kizárt, mert a tanyagondnok
munkaidejét ezért nem fogom átszervezni.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: Ezt nem értem ez egy olyan pedagógus, akinek ez
plusz munka?
Laduver Attila képviselı: Nézzük, meg milyen igény van rá.
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Krucsai József polgármester: Ezt mondtam én is, nagyon érdekesen alakul ez a kapcsolat
most a medgyesegyházi igazgatóval, és óvodavezetıvel. Azt hiszem a képviselı-testület
mindent megtesz, hogy ezeknek az óvodásoknak mindent biztosítson. Ha egy elıkészítetlen
anyag jön, azzal nem tudunk mit kezdeni. Nem értem, hogy akarják, ezt a számlázást
lebonyolítani.
Laduver Attila képviselı: Lépjünk túl rajta, küldjenek egy teljes anyagot, inkább az ütötte
meg fejemet, hogy bérezés megállapodás szerint.
Krucsai József polgármester: Akkor további információt szeretnénk errıl a
néptáncoktatásról, a két és fél éves gyermekekrıl azonban határozzunk, ha már direkt kérték.
Kérem aki egyetért azzal, hogy a két és fél éves gyermekeket felvehessék a medgyesbodzási
óvodába, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta.
70/2012.(IX.14.) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
hozzájárul, hogy a medgyesbodzási óvodás óvodába felvételre
kerüljenek a 2,5 életévüket betöltött gyermekek.

Határidı: értelem szerint
Felelıs: Krucsai József polgármester

Krucsai József polgármester: Az óvodai néptánc oktatással kapcsolatban megkeressük az
intézményt, hogy jól elıkészített, anyagot terjesszen a képviselı-testület felé. Végezzen a
szülık körében igényfelmérést, és a konkrét költséget mutassa ki.
Ficzere István kéréssel fordul a testület felé, hogy egészségügyi állapota miatt nem tudja
vállalni a konyha üzemeltetését, de volna aki vinné helyette, ehhez kéri a hozzájárulást. A
minıségben nem lesz változás ígéretük szerint.
Román Aranka az eddigi üzlettársa vinné tovább a konyhát. A feltételek ugyanazok lennének
mint amik most.
Restály László képviselı: Aki viszi tovább, azzal újra szerzıdést kötünk?
Dr. Sódar Mária jegyzı: Igen a határozati javaslat, hogy a bérleti és üzemeltetési szerzıdést
Román Arankával kötjük meg illetve a gyermekétkeztetés vásárlására kötött szerzıdést is
vele.
Krucsai József polgármester: Kérem aki egyetért a javaslattal, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
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határozatot hozta.

71/2012.(IX.14.) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy
határoz, hogy a Medgyesbodzás Széchenyi u. 41. sz alatti konyha t
vonatkozásában bérleti és üzemeltetési szerzıdést, valamint a
gyermekétkeztetés vásárlására vállalkozói szerzıdést köt Román
Aranka Medgyesbodzás Petıfi u. 43. sz alatti vállalkozóval 2012.
december 31-ig.
Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdések aláírására.

Több hozzászólás és napirendi pont nem lévén Krucsai József polgármester az ülést 11.03
órakor berekesztette.

Kmf.

Krucsai József
Polgármester

Dr. Sódar Mária
jegyzı

Dr. Gogucz Erzsébet Mónika
Jkv. Hitelesítı

Szabó György Béla
jkv. hitelesítı
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