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Készült: Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 augusztus 26án 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.
Az ülés helye: Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal Medgyesbodzási Kirendeltség
(5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38. ) Tanácskozó terem
Jelen vannak Krucsai József polgármester
Nagy Gézáné alpolgármester
Dr.Gogucz Erzsébet Mónika
Laduver Attila
Restály László
Szabó György Béla képviselők
Jelen vannak még:
Dr. Sódar Mária aljegyző
Holeczné Kovács Noémi intézményvezető Mesekuckó Óvoda
Kiszel Ferencné jegyzőkönyvvezető
Krucsai József polgármester megnyitja a képviselő-testületi ülést, a megjelent képviselők
létszáma alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Laurovics István képviselő
hiányzik.
A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Kiszel Ferencnét.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Restály László és Szabó György képviselőket.
Az írásban kiküldött napirendi pontok és a jegyzőkönyv hitelesítők elfogadását javasolja.
A képviselő testület egyhangúan elfogadta a kiküldött napirendi pontok tárgyalását és a
jegyzőkönyv hitelesítők személyét.
Napirendek:

1.
2.

3.

A Medgyesbodzási Mesekuckó Óvoda 2013/2014. nevelési év szakmai beszámolója
Előadó: Holeczné Kovács Noémi Intézményvezető
Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott projekt kapcsán a
Konzorciumi megállapodás II. számú kiegészítésének elfogadása
Előadó: Krucsai József polgármester
Nem közművel összegyűjtött települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos
közszolgáltatás ellátására érkezett pályázat elbírálása
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4.

5.

Előadó : dr. Sódar Mária aljegyző
Helyi Választási Bizottság és szavazatszámláló bizottság tagjainak ( póttagjainak )
megválasztása
Előadó : dr. Sódar Mária aljegyző
Bejelentések

1. ) A Medgyesbodzási Mesekuckó Óvoda 2013/2014. nevelési év szakmai beszámolója
Előadó: Holeczné Kovács Noémi Intézményvezető
Krucsai József polgármester felkéri Holeczné Kovács Noémi intézményvezetőt az írásbeli
beszámoló ismertetésére.
Holeczné Kovács Noémi intézményvezető elmondja, hogy az óvodai dolgozók a záró
értekezleten a beszámolót megtárgyalták és elfogadták egyhangúan. A nevelési évben a
szülőkkel nevelőkkel közösen sok programot szerveztek, a nagy sikerű csemetebálat,
amelynek a bevételéből uniós játékelemeket sikerült az óvoda udvarára beszerezni, ezt az idei
évben is folytatni kívánják. Bútorokat eszközöket kívánnak még beszerezni. Fogadóórát
tartottak a szülők részére, nyílt nap is megrendezésre került, amely szintén újdonságként
jelent meg és nagy sikere volt. Ezeken túl több program is megvalósult, családi sportnap,
karácsonyi játszóház, a szülők játékgyárat szerveztek, pályázaton vett részt az óvoda. A
COOP-os országos pályázaton mindkét csoport nyert. Ezen kívül megrendezésre került a
farsang, húsvéti játszóház valamint a község gyermeknapon is részt vett az óvoda. Végül a
ballagás az évzáró és a nyári nyitva tartás. Az óvoda július 25-ig volt nyitva, így a dolgozók
ki tudták venni a szabadságot. A zárva tartás alatt elkészült a meszelés festés, még
folyamatban van kisebb bútorok pótlása, az évkezdésre minden elkészül.
Krucsai József polgármester az elhangzottakhoz hozzáfűzi, hogy a beszámoló tartalmas,
voltak előrelépések, de –mint ahogy már korábban is jelezte az óvodavezetőnek- negatívnak
értékeli, hogy a végzős óvodások 1/3-a nem volt iskolaérett a vizsgálatokon. Szülők és az
iskola kérésére ezt felülvizsgálták és végül csak 1 gyermeket tartottak vissza a szülő kérésére.
Olyan is volt hogy 1 évvel korábban állították ki a szakvéleményt, amely alapján a következő
évben nem lesz iskolaérett a gyermek. De ezek a dolgok megoldódtak és szerencsére aki erre
érett volt megkezdhette az iskolában a tanulmányait.
Restály László képviselő megköszöni a tartalmas beszámolót. További eredményes munkát
kíván.
Krucsai József polgármester elfogadásra javasolja a beszámolót.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
63/2014.(VIII.26.) Kt határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta az előterjesztés szerinti
tartalommal a Medgyesbodzási Mesekuckó Óvoda
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2013/2014. nevelési évről szóló szakmai beszámolóját.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Krucsai József polgármester

Holeczné Kovács Noémi intézményvezető elhagyja az ülést.

2.) Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott projekt kapcsán a
Konzorciumi megállapodás II. számú kiegészítésének elfogadása
Előadó: Krucsai József polgármester

Krucsai József polgármester felkéri dr. Sódar Mária aljegyzőt az írásbeli beszámoló
ismertetésére.
dr. Sódar Mária aljegyző kiegészítésként elmondja, hogy az állami adóhatóság ellenőrizte
ezt a programot, és azt a megállapítást tette, hogy az önkormányzatoknak nincs olyan egymás
közötti megállapodásuk amely az Áfa kérdést rendezné, csak a társulás határozataiból derül
ki, hogy ez hogyan is történik.
A megküldött előterjesztés szerint ez többletterhet nem jelent, csak a már meglévő eljárásnak
az okirati formában történő megjelenítése.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

64/2014.(VIII.26.) Kt határozat

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program”
című

támogatott

projekt

kapcsán

a

Konzorciumi

megállapodás II. számú kiegészítését a következők szerint:

1. A

Projekt

keretében

történő

beruházás

tulajdonjoga

visszterhesen kerül az Önkormányzatokhoz, mégpedig a
közöttük

létrejött

tulajdonjogi

megállapodásban

foglalt

arányok szerint. Az átruházási érték vonatkozásában a
Társulásnál a Projekt valamennyi beruházási költsége az
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irányadó, mely a beruházás aktiválása során figyelembe
vételre kerül.
2. A Projekt megvalósítási fázisba lépésére tekintettel, a Projekt
menedzselésének,

lebonyolításának

felmerülő költségeire

projekt lebonyolítási díjat fizetnek az Önkormányzatok a
Társulásnak számla ellenében a Társulási Tanács döntése
szerint. A 2015 évre esedékes díjról és teljesítéséről a felek
2015 évben döntenek. A Társulás tag önkormányzatai a
lebonyolítási díjat közvetlenül fizetik meg, míg a Társuláson
kívüli,

más

társulásaikon

Társulásokba
keresztül

tömörült

fizetik

meg

Önkormányzatok
a

díjat.

A

díj

vonatkozásában a társulási tag önkormányzatok a Társulási
Tanácsülés határozata szerint kötelezettek a fizetésre, a
Társuláshoz

konzorciumi

megállapodással

kapcsolódó

önkormányzatok a konzorciumi megállapodás szerinti díjat
fizetik.

3. Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a Konzorciumi megállapodás
II. számú kiegészítésnek aláírására.

Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: Krucsai József polgármester

3. Nem közművel összegyűjtött települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos
közszolgáltatás ellátására érkezett pályázat elbírálása
Előadó : dr. Sódar Mária aljegyző
dr. Sódar Mária aljegyző ismerteti az írásos előterjesztést . Egy pályázat érkezett. A
hiánypótlást követően minden olyan nyilatkozatot és igazolást csatolt amit pályázati kiírás
tartalmazott.
Krucsai József polgármester elmondja, ha több pályázat nem is érkezett de azért
érdeklődött, hogy máshol milyen árakkal dolgozni, Békéscsabán pl sokkal magasabbal.
Restály László képviselő kérdése, hogy ez majd csak az önkormányzatra fog vonatkozni.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselő szerint az egész lakosságra.
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Restály László képviselő kérdezi, hogy a lakosság erről, hogy értesül.
dr. Sódar Mária aljegyző válasza, hogy tájékoztatót fognak kiküldeni a lakosságnak.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselő kérdezi, miért nem volt nagyobb érdeklődés, több
pályázó.
dr. Sódar Mária aljegyző erre nem tudja a választ, de szerinte az évi 100 m3 nem nagy üzlet.
Az előzetes adatszolgáltatás alapján évi kb 20 m3 a lakosságtól a szennyvíz és a nagyobb
mennyiség a konyha.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

65/2014.(VIII.26.) Kt határozat

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határoz, hogy a település közigazgatási területén a nem
közművel összegyűjtött települési folyékony hulladék
kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátására Szikszai
László egyéni vállalkozóval ( 5667 Magyarbánhegyes Jókai
u. 44.) köt közszolgáltatási szerződést 2014. szeptember 1től 2019. december 19-ig tartó határozott időtartamra.
A közszolgáltatási szerződést az előterjesztés szerinti
tartalommal

jóváhagyja

aláírására

a

polgármestert

felhatalmazza.

4. Helyi Választási Bizottság és szavazatszámláló bizottság tagjainak ( póttagjainak )
megválasztása
Előadó : dr. Sódar Mária aljegyző
dr. Sódar Mária aljegyző ismerteti az írásos előterjesztést .
A képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

65/2014.(VIII.26.) Kt határozat
Medgyesbodzás

Község

Önkormányzata Képviselő5

testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 23.§-a alapján a helyi választási bizottságok tagjait
és póttagjait az alábbiak szerint választja meg.
Tagok: Horváth Diána Medgyesbodzás Petőfi u. 36.
Köveskútiné Batizi Gabriella
Medgyesbodzás
Béke u. 35.
Dr. Laduver József Medgyesbodzás Petőfi u. 36./1

Póttagok:Hrabovszki Tünde Medgyesbodzás Rákóczi u. 17
Nyári József Medgyesbodzás Széchenyi u. 80.
Felelős: Krucsai József polgármester eskütételre, dr Sódar
Mária aljegyző
Határidő :Értelem szerint

A képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

67/2014.(VIII.26.) Kt határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzata Képviselőtestülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 24.§ (1) bekezdése alapján a szavazatszámláló
bizottságok tagjait és póttagjait az alábbiak szerint választja
meg.
001.sz. szavazókör:
Póttag: Czene Anita Medgyesbodzás Vasút u 54

002. sz szavazókör:
Tag: Tóth István Medgyesbodzás Vasút u. 35
Póttagok: Czene Andrea Medgyesbodzás Vasút u.54
Takács László Zoltán Medgyesbodzás Vasút u. 6.
Felelős: Krucsai József polgármester eskütételre, dr Sódar
Mária aljegyző
Határidő :Értelem szerint

5 .) Bejelentések
Krucsai József polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Békés Manifest Kft
holnap tartja taggyűlését. Korábban azt a tájékoztatást adták, hogy amennyiben a tavalyi évre
a működéshez hozzájárul az önkormányzat , akkor az idén nem kell fizetnie. Ezzel szemben
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az előterjesztésben az szerepel, hogy az idei évre a Medgyesbodzásra kimutatott forráshiány
850 ezer Forint körüli összeg. A kompenzációs pályázatokat elutasították. Nem tudni milyen
lehetőség mutatkozik majd, nem sok lehetőség van. Ezt egyelőre tájékoztató jelleggel
ismertette.
További bejelentésként az orvosi ügyeletet említi. A problémák továbbra is fennállnak, a
főorvos nem elérhető, a dolgozókat nem fizetik ki, az alapfeltételek hiányoznak, a
gépjárművet visszacserélték a használhatatlanra. Mindenki hallgat az ügyben. A lakosságnak,
aki megkeresett azt tudtam mondani, menjenek el Orosházára.
Többen is felmondták már a szolgáltatást a Sani-Med Kft-vel. A holnapi napon lesz alkalma a
12 település polgármestereivel tárgyalni. Valamit lépni kell.

Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a „mindenki
menjen Orosházára” sem megoldás, mert az ügyeletnek a szűrés lenne a szerepe, hogy ne az
SBO-n kössön ki mindenki. Sokan mondták már, hogy többet oda nem mennek mert
leordították a fejüket, hogy miért oda ment . A többiről mindenki tud, ahhoz nincs mit
hozzáfűzni.
Egyedül a kunágotai ügyelet maradt meg a többiek mind felmondták a szerződést.
A Sani- Med részéről most csak ígéret van.
Nagy Gézáné alpolgármester kéri, hogy írásban kérjen az önkormányzat információt.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselő ehhez hozzáfűzi, hogy a nekik küldött számlája is
visszajött, nem vették át.

Krucsai József polgármester szerint ennek ellenére azért megpróbálják írásban felvenni a
kapcsolatot a szolgáltatóval.
dr. Sódar Mária aljegyző további bejelentésként elmondja, hogy a az Alföldvíz Zrt gördülő
fejlesztési tervet készít, amelynek tartalmához az önkormányzattól kér adatokat. Jelenleg
terve és forrása nincs az önkormányzatnak így csak az igényeket tudták benne szerepeltetni,a
cég tájékoztatása szerint így is továbbítható a terv, és forrás ha adódik akkor támogatják majd
ezeket az igényeket.
Krucsai József polgármester elfogadásra javasolja a fejlesztési elképzeléseket.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
68/2014.(VIII.26.) Kt határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztés szerinti tartalommal
jóváhagyja az Alföldvíz Zrt által készítendő a 2015-2029.
közötti gördülő fejlesztési tervhez kapcsolódó fejlesztési
igényeket.
Felelős: Krucsai József polgármester
Határidő értelem szerint.
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Krucsai József polgármester további bejelentésként elmondja, hogy többen kereseték meg
fólia elszállítás ügyében. A környéken most erre senkinek nincs engedélye,
Hódmezővásárhelyen van legközelebb , ahol 28 Ft-ért veszik. Próbálják lejjebb faragni az
árakat 16 Ft-ra , ha ez megtörténik akkor tájékoztatni fogják a lakosságot erről a lehetőségről.
Több tárgy és hozzászólás nem lévén Krucsai József polgármester az ülést 14.40 perckor
bezárja és zárt ülést rendel el.

Kmf.

Krucsai József
polgármester

dr. Sódar Mária
aljegyző

Szabó György
jkv. hitelesitő

Restály László
jkv.hitelesítő
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