Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38
Telefon: 68/425-000, Fax: 68/526-331
11/2014____________________

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 24-én
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:
Almási Levente r. alezredes Medgyesegyházi Rendőrörs
Almási János r. törzsőrmester Medgyesegyházi Rendőrörs
Bodorló Borbála Közösségi Misszió intézményvezető
Holeczné Kovács Noémi
Hoffmann Andrásné jegyző
Dr. Sódar Mária aljegyző
Kiszel Ferencné jegyzőkönyv vezető
Krucsai József polgármester megnyitja a képviselő-testületi ülést, a megjelent képviselők
létszáma alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes.
Köszönti a megjelent vendégeket Almási Levente r. alezredes és Almási János r.
törzsőrmestert a Medgyesegyházi Rendőrőrstől és Bodorló Borbálát a közösségi misszió
részéről.
A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Kiszel Ferencnét.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Restály László és Dr. Gogucz Mónika 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.

Beszámoló Medgyesbodzás község 2013. évi közbiztonsági helyzetéről, valamint a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
Előadó: Dr. Bede Sándor r. alezredes rendőrkapitány
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2.

Beszámoló a házi segítségnyújtás és szociális étkezés feladatok 2012. évi és 2013.
évi ellátásáról
Előadó: Közösségi Misszió munkatársa

3.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás ellátására pályázat kiírása
Előadó : dr. Sódar Mária aljegyző

4.

Megkeresés étkezési hozzájárulás ügyben
Előadó : dr. Sódar Mária aljegyző

5.

Óvodavezetői munkakörre érkezett pályázat elbírálása
Előadó: Krucsai József polgármester
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Bejelentések

1.) Beszámoló Medgyesbodzás község 2013. évi közbiztonsági helyzetéről, valamint a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
Előadó: Almási Levente r. alezredes Medgyesegyházi Rendőrőrs
Krucsai József polgármester megkéri Almási Levete őrsparancsnokot az írásbeli beszámoló
kiegészítésére.
Almási Levente r. alezredes elmondja, hogy Dr. Bede Sándor Rendőrkapitány Úr egyéb
elfoglaltsága miatt nem tud a mai ülésen részt venni ezért őt kérte fel a beszámoló
megtartására.
A beszámoló 5 évre visszamenőleg tartalmaz adatokat, Medgyesbodzás településre külön
kivetítve.
A településen elkövetett bűncselekménye száma kiegyensúlyozottnak mondható, az 1. sz.
melléklet tartalmazza a típusok
szerinti felsorolását. A Kapitányság nyomozati
eredményesség szempontjából országosan jó eredményt ért el.
Medgyesbodzáson alkalomszerű balesetek jellemzőek, nem szándékosak, gondatlanságból
erednek.
Szeretné megköszönni az Önkormányzat és a társadalmi szervezetek segítségét. Várja a
beszámolóval kapcsolatos kérdéseket.
Krucsai József polgármester megköszöni a kiegészítést. Problémaként jelzi, hogy a
településen megjelent a kábítószer. Tudja, hogy folyamatban lévő ügyben nem lehet
nyilatkozni, de szeretné tudni, hogy a településre beszállítók is felderítésre kerülnek-e majd.
Almási Levente r. alezredes ezekhez kapcsolódva elmondja, hogy ebben az ügyben nem
nyilatkozhat, de konkrétan azt tudja tájékoztatóul elmondani, hogy a kábítószerrel visszaélés
mint bűncselekmény kapcsán a tartás és a fogyasztás is büntetendő, az előállítása szintén. A
fogyasztás ami leginkább tetten érhető.
Ez nem egy kistérség, nem egy család problémája, hanem az országé, sőt az egész világé.
Több rétegű összefogást igényel. A Rendőrség, a társadalmi szervezetek és szülők is
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segíthetnek. A felderítés a rendőrség feladatainak egy speciális szférája. Sokrétű, néha sok
időt vesz igénybe, néha egy szálon kezdődik az ügy és teljesen más szálra kerül.
Szakértők kirendelése szokott megtörténni. Tudni kell, hogy az a büntetendő amelyik szer a
jogszabályokban le van írva, konkrétan az a molekula. A dizájner drogok esetében nehéz ez,
mert csak kicsit változtatnak rajta és már nem is esik a büntetés hatálya alá.
Krucsai József polgármester véleménye az, hogy rettenetes ez, mert 10-12 éves gyermekek
halálához is vezethet. Sokkal rosszabb mint az alkohol és a dohányzás. Komoly orvosi
kezelésre van szükség.
A másik kérdés amire választ szeretne kapni az egyik a kerékpárosok valamint a traffipaxok.
A kerékpárosok szondáztatása és igazoltatása jó dolog, de nem tudni a hátterét hogyan jönnek
ki 50-60 ezer forintos bírságok.
A traffipax kapcsán: ki van téve a 30-as tábla, de nagyrészt éjszaka megy a teherforgalom
akikre vonatkozik, ilyenkor nincs mérés. A szerkezetében megroppant házaknak ez nagy kárt
okoz.
Almási Levente r. alezredes kifejti, hogy a kerékpáros ittasságot törvény szabályozza. Aki
0,25 felett fúj légalkoholt azt 30 ezer forintra kell büntetni a helyszínen, aki ennél többet azt a
Kapitányságon lehet rögzíteni, vagy véralkohol szintet kell az ügyeleten mérni.
Fix bírságok vannak, nincs mérlegelési jogköre a rendőrnek. Nagyon le van szabályozva, a
fújások adatait 3 évre visszamenőleg vissza lehet keresni. A rendőr köteles intézkedni, törvény
is előírja a null toleranciát. Békés megye kerékpáros megye, sok az ilyen jellegű baleset.
Ahol személyi sérülés történik kötelező a rendőri intézkedés, csak az anyagi károst nem
kötelező bejelenteni, a kárbejelentő kitöltése esetén.
A vezetés elvárja, hogy vissza kell szorítani a kerékpáros baleseteket.
A traffiax úgy mér, hogy a rendőr beállítja rajta az értéket %-nak megfelelően.
A gép rögzít mindent, a rendőr nem tudja szelektálni a gépben, hogy az tehergépkocsi, amire
a korlátozás vonatkozik, vagy személygépkocsi amelyre nem vonatkozik.
Így, ha úgy lenne beállítva mindenki büntetést kapna, a jelenlegi rendszer nem alkalmas a
szelektálásra.
Laduver Attila képviselő a kerékpárosokkal kapcsolatban úgy gondolja, hogy a Polgármester
Úr kérdése félre lett értve.
Ezek a bírságok túlzások, felfelé kellene ezt jelezni valahogyan. Vannak akikre ez abszolút
nincs nevelő hatással. Inkább leüli nem fizeti be, de legközelebb újra elkövető lesz.
Jelezni fogja az Országgyűlési Képviselő Úrnak, hogy ebben valami más megoldást kellene
találni.
Tapasztalata, hogy újra csak azt a 10-15 embert érinti a faluban.
Nincs visszatartó ereje a törvénynek.
Krucsai József polgármester hozzáteszi, hogy ezen bírságok nagy része nem folyik be a
költségvetésbe, hacsak a polgármester ki nem fizeti helyettük, amire volt már példa.
Restály László képviselő megköszöni a beszámolót. A segélyhívó rendszer és a segélyhívás
ideje közötti összefüggésről szeretne többet hallani. A rendőri jelenlét növekedését nagyon
pozitívnak értékeli. A faluban nagyobb biztonságban érzik magukat az emberek.
A telefonálás, biztonsági öv és világítás hiánya milyen szabálysértéseknek minősülnek, ezek
közül melyik esetben kell szabálysértési feljelentést tenni és melyik az ami a helyszínen
helyszíni bírsággal elintézhető.
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Almási Levente r. alezredes válasza, hogy a mobiltelefonnál pl működik egy rendszer, ha
már a gépkocsivezetőt bírságolták emiatt és újra megtörténik, a rendőrnek kétszeresét kell
minimális bírságnak kiszabni, harmadik alkalommal a háromszorosát.
A helyszínen a rendőr bediktálja a rendszerbe így azonnal kiderült volt-e már ügye.
Biztonsági öv hiánya esetén kötelező a helyszíni bírság.
A világítás hiánya esetén még nincs bevezetne a fix bírság, itt célszerű a körültekintés, mert a
mai autókban számítógéppel cserélnek égőt is. A fel nem kapcsolt világításnál van mérlegelési
lehetőség.
Az ittas kerékpárosokhoz annyit hozzáfűz, hogy az állam a hatalmát hatalmi ágara bontotta és
a törvény betartatása a Rendőrség faladata, a törvényhozás pedig nem. Esetleg a jogszabályt
véleményezi.
Krucsai József polgármester hozzáteszi, hogy ez a költségvetést hogyan érinti az sem
mindegy.
Almási Levente r. alezredes válaszában kifejti, hogy ő a költségvetésről nem tud nyilatkozni,
de a rendőröknek van fizetésük, a fizetést megkapják, vannak szolgálati autók abban van
benzin, és mindenféle járandóságot ki tud fizetni ma a magyar rendőrség , hogy mire
gondolnak az állampolgárok , hogy miért kell pénzt szedni erre ő nem tudja a választ.
Dr. Gogucz Mónika képviselő arról kérdez, van-e valami javuló tendencia az ittas
kerékpárosoknál, valamint az ittasokkal kapcsolatban látszik-e arra valami megoldás, hogy
akiknek nincs szükségük akut intoxra és kórházi ellátásra , de a kocsma bezárt, haza nem
mehet, de magukra sem lehet őket hagyni.
Almási Levente r. alezredes szerint néha a rendőri jelenlét a lényeges, hogy az éppen
intézkedő rendőr ott adott esetben este 10-kor mit tud kitalálni.
Dr. Gogucz Mónika képviselő szerint sok a fölösleges kör, mentő, ügyelet, kórház, és
igazából nincs olyan baja ami indokolná. Sok esetben haza sem mehet, mert a családdal is
olyan.
Látszik erre valamilyen megoldás? Legalább tervben?
Almási Levente r. alezredes : jelenleg erre nincs megnyugtató válasz.
Dr. Gogucz Mónika képviselő hozzáteszi, hogy a javaslatok közé ezt is fel lehetne venni.
Nagy Gézáné alpolgármester megköszöni a beszámolót a bűnmegelőzés tekintetében
fontosnak látja a civil szervezetekkel történő együttműködést, a helyi óvodásokat és
iskolásokat is be lehetne szerinte vonni.
Örvendetesnek tartja, hogy Almási János törzsőrmester szabadidejében is sokat tartózkodik a
településen.
Almási Levente r. alezredes a korábban elhangzott kérdésre reagálva kiegészíti válaszát az
irányító rendszerrel kapcsolatban, hogy a Mezőkovácsházi Ügyelet megszűnik, helyette egy
tiszthelyettes lát el szolgálatot, aki nem mindig tartózkodik a telefon mellett mert terepen van.
Az európai segélyhívót a 112-t ha felhívják az valószínűleg Miskolcon fog kicsöngeni, ott
elmondja az állampolgár a problémáját , majd onnan továbbkapcsolják Békéscsabára, ahol
meg kell ismételni a problémát, majd onnan küldik ki a helyszínen lévő rendőrjárőrt ( GPS
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alapján). Ez még kialakulóban van, fejlesztik még biztosan.
Nagy Gézáné alpolgármester szerint volt, hogy ahol szükség lett volna rá 20 percig hívták a
112 - t de nem vették fel.
Almási Levente r. alezredes szerint a rendőrök munkáját is nehezíti, mert helyismeret nélkül
mennek ki sokszor és nem tudják mi vár rájuk.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
46/2014.(VI.24.) Kt határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta az előterjesztés szerinti
tartalommal a
Mezőkovácsházi
Rendőrkapitányság
beszámolóját
Medgyesbodzás
község
2013.
évi
közbiztonsági helyzetéről, valamint a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Krucsai József polgármester
Almási Levente r. alezredes és Almási János r. törzsőrmester elhagyják az ülést.
2.)Beszámoló a házi segítségnyújtás és szociális étkezés feladatok 2012. évi és 2013. évi
ellátásáról
Előadó: Bodorló Borbála Közösségi Misszió intézményvezető
Krucsai József polgármester megkéri Bodorló Borbála intézményvezető asszonyt az írásbeli
beszámoló kiegészítésére.
Bodorló Borbála intézményvezető, Közösségi Misszió, ismerteti az írásos beszámolót, az
abban szereplő statisztikai adatokat.
Kiegyenlítettnek tartja a szolgáltatásokat, 110-120 főt érint a házi segítségnyújtás 50-60 főt
pedig az étkeztetés.
Helyi kollégákkal dolgoznak, akik személyében nem volt jellemző a változás. Más
településen ez sokkal jellemzőbb, de itt pozitív, mert a változás a bizalom szempontjából is
fontos.
A kollégák felé nem jeleztek problémát.
Krucsai József polgármester reagálva erre elmondja, hogy kisebb problémák mindig vannak
de ezt helyben meg tudják oldani. Vannak olyan egészségügyi állapotban lévő idősek akiknek
az ellátása a 2 órán felül is szükségszerű lenne, nagyobb odafigyelést igényelne.
Próbál segíteni, akár a szomszédok segítségével is. Ragaszkodnak a lakhelyükhöz, kéri a
szolgáltatót, hogy próbálja úgy kezelni, hogy otthonukban maradhassanak. Talán munkaerő
átcsoportosítással.
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Bodorló Borbála intézményvezető, Közösségi Misszió, válasza, hogy az ellátási idő a
gondozási szükséglet vizsgálat alapján kerül meghatározásra. Ez napi maximum 4 óra lehet.
Ezen felüli gondozást igénylő esetben tájékoztatni kell az ellátottat a bentlakásos
intézményben való elhelyezés lehetőségéről. Van olyan ellátott akinek nem elég az a
szolgáltatás amit házi segítségnyújtás keretében nyújtani lehet. A jelzőrendszer segítségével
meg kell viszont azt a pontot találni, amikor az egyén segítségére akkor vannak, ha otthoni
körülmények között már nem lehet az ételvitelét biztosítani, bentlakásos intézményben kerül
elhelyezésre.
Krucsai József polgármester van a településen 3-4 olyan idős, akik nagyobb odafigyelést
igényelnek, és akik semmilyen körülmények között nem szeretnék elhagyni az otthonukat.
Bodorló Borbála intézményvezető, Közösségi Misszió, egyetért ezzel, de bizonyos pont
után a felelősség kérése is felmerül.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
47/2014.(VI.24.) Kt határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta az előterjesztés szerinti
tartalommal a Közösségi Misszió Medgyesbodzás
településen 2012. évben végzett étkeztetés és házi
segítségnyújtás feladatok ellátásáról szóló beszámolóját.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Krucsai József polgármester

A képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
48/2014.(VI.24.) Kt határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta az előterjesztés szerinti
tartalommal a Közösségi Misszió Medgyesbodzás
településen 2013. évben végzett étkeztetés és házi
segítségnyújtás feladatok ellátásáról szóló beszámolóját.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Krucsai József polgármester
Bodorló Borbála elhagyja az ülést
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3) A nem közművel összegyűjtött háztartási
közszolgáltatás ellátására pályázat kiírása
Előadó : dr. Sódar Mária aljegyző

szennyvíz

begyűjtésére

vonatkozó

Krucsai József polgármester megkéri dr. Sódar Mária aljegyzőt az írásbeli beszámoló
ismertetésére.
Dr. Sódar Mária aljegyző ismerteti az írásos előterjesztést.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
49/2014.(VI.24.) Kt határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés szerinti tartalommal pályázatot ír ki
a

nem

közművel

összegyűjtött

háztartási

szennyvíz

begyűjtésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Krucsai József polgármester
4.) Megkeresés étkezési hozzájárulás ügyben
Előadó : dr. Sódar Mária aljegyző
Krucsai József polgármester megkéri dr. Sódar Mária aljegyzőt az írásbeli beszámoló
ismertetésére.
dr. Sódar Mária aljegyző ismerteti az írásos előterjesztést. Hozzáteszi, hogy a meg nem
fizette térítési díjrészről van szó, és nem rászoruló gyermekek után kérik.
Krucsai József polgármester szerint amennyiben gyermek személye megnevezésre kerülne
arra csak zár ülésen kerülne sor.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 tartózkodással ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
50/2014.(VI.24.) Kt határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a medgyesbodzási lakóhellyel rendelkező Gyulára iskolába
járó gyermekek étkeztetésének biztosítására kötelezett
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Gyula Város
Önkormányzat gyermekétkeztetési
feladatainak ellátásához – költségvetésének forráshiánya
miatt – nem járul hozzá.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
döntésről Gyula Város Önkormányzatát értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Krucsai József polgármester

5.) Óvodavezetői munkakörre érkezett pályázat elbírálása
Előadó: Krucsai József polgármester
Holeczné Kovács Noémi megérkezik az ülésre
Szabó György képviselő elhagyja az ülést.
Krucsai József polgármester ismerteti a képviselő-testület felé, hogy egy pályázat érkezett a
jelenlegi megbízott óvodavezetőtől. A pályázat a tartalmi és formai követelményeknek
megfelelt, így érvényesnek tekinthető. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben
kérdéseik vannak, úgy tegyék fel a pályázatot benyújtó Holeczné Kovács Noémi felé.
Restály László képviselő nagyon tartalmasnak értékeli a pályázatot, a 23 év
óvodapedagógusi és 10 év vezetői tapasztalatot elismerésre méltónak tartja.
Egy éve már a helyi óvodát vezeti és javasolja a kinevezést újra. Attól függetlenül, hogy csak
egy pályázat érkezett őt támogatja.
Megjegyzi, hogy a helyi óvodapedagógusok felállása is megfelelőnek mondható. A
megemlített pályázatokról szeretne többet tudni, hogy azok lezártak, vagy még folyamatban
vannak-e.
Holeczné Kovács Noémi válasza szerint van ami folyamatban és van miről már megkapták
az értesítést hogy sajnos nem nyert. Az egészségpályázatot például kizárólag nagyvárosok
kapták.
Restály László képviselő arra szeretne választ kapni, hogy most egy csoportba mennyi a
felvehető maximális gyereklétszám.
Holeczné Kovács Noémi tájékoztat, hogy 25 fő, ettől 20 % - al lehet eltérni és még 10 % - al
ha a testület úgy dönt.
Restály László képviselő további kérdése, hogy hány éves kortól lehet felvenni a
gyermekeket az óvodába.
Holeczné Kovács Noémi kifejti, hogy ha szeptembertől számított 6 hónapon felül betölti a
gyermek a 3. életévét akkor fel lehet venni, illetve helyben itt fel szokták venni a két és fél
éveseket ha szobatiszták és indokolt, vagyis a szülő dolgozik, a létszám megengedi.
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Jövő szeptembertől kötelező lesz a 3. életévet betöltött gyermekeket felvenni.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
51/2014.(VI.24.) Kt határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megállapítja, hogy a Medgyesbodzási Mesekuckó Óvoda
óvodavezetői munkakörre meghirdetett pályázatára 1
pályázat érkezett:
Holeczné Kovács Noémi 5666 Medgyesegyháza Baross u.
10/A sz alatti lakostól.
A képviselő-testület megállapítja , hogy a pályázat formai és
tartalmi szempontból a kiírásnak megfelel, érvényes.
Felelős: Krucsai József polgármester
Határidő:értelem szerint
A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
52/2014.(VI.24.) Kt határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Medgyesbodzási Mesekuckó Óvoda
óvodavezetői álláspályázatára beérkezett pályázatot
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.
1.) A Képviselő-testület Holeczné Kovács Noémi 5666
Medgyesegyháza Baross u. 10/A sz alatti lakos pályázatát
támogatja és megbízza- a Medgyesbodzási Mesekuckó
Óvoda óvodavezetői ( magasabb vezető) feladatok
ellátásával :
2014. július 01.-től – 2019. június 30.-ig.
2.)
A Képviselő-testület Holeczné Kovács Noémi
magasabb illetményét az alábbiak alapján határozza meg:
-

garantált illetmény
nehéz körülmények között végzett munka
pótléka:
intézményvezetői pótlék:
kerekítés
Összesen

256.267 Ft
16.016 Ft
64.066 Ft
51 Ft
336.400 Ft
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3.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és az
aljegyzőt, hogy gondoskodjanak az intézményvezetői
megbízással együtt járó munkaügyi dokumentumok
elkészítésével.
Felelős: Krucsai József polgármester
dr. Sódar Mária aljegyző
Határidő:értelem szerint
Krucsai József polgármester gratulál a megbízáshoz.
Holeczné Kovács Noémi elhagyja az ülést.
6.) Bejelentések
Szabó György képviselő visszatér az ülésre.
Krucsai József polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Start-program
keretében maradt 400 ezer forint amit ingatlanvásárlásra lehet fordítani.
Van alkalmas ingatlan ami tyúktartásra lenne alkalmas. Ez Gábortelepen a Arany J. u. 8. sz
alatt van.
Szabó György képviselő kérdezi, hogy közüzemi hátralék nincs- e rajta.
Krucsai József polgármester válasza szerint nincsen. 8 kadrátos ingatlan.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
53/2014.(VI.24.) Kt határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a Startmunka program keretében
nyújtott támogatásból – önerő biztosítása nélkül - meg
kívánja vásárolni a Medgyesbodzás Arany János u. 8. sz
alatti 657 hrsz-on nyilvántartott lakóház és kert ingatlant
400.000 forint értékben.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az
adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Krucsai József polgármester
dr. Sódar Mária aljegyző ismerteti a szociális nyári érkezetés tárgyában készült előterjesztést.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
54/2014.(VI.24.) Kt határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
tudomásul vette a szociális nyári gyermekétkeztetésre
benyújtott pályázatról szóló tájékoztatót és utólagosan
jóváhagyta 118 kiskorú gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő, vagy egyéb ok miatt rászoruló gyermek 54
napon keresztül történő étkeztetésére benyújtott, önerőt nem
igényélő pályázatot. Jóváhagyja Román Aranka (5663
Medgyesbodzás Petőfi u. 43. ) egyéni vállalkozóval , a
gyermekétkeztetés biztosítására kötött szerződést bruttó 440
ft/ adag értékben
Határidő: értelem szerint
Felelős: Krucsai József polgármester
Restály László képviselő kérdést intéz, hogy hogyan lehetne megoldani az
akadálymentesítést a kultúrháznál. Valamint a Gábortelep főterén az illemhelyek kérdése
nagyon nem megoldott.
Krucsai József polgármester erre reagálva elmondja, hogy két éve nem volt pályázat kiírva
akadálymentesítésre. A kialakítása sajnos költséges. A gábortelepi illemhely kapcsán
elmondja, hogy annak megépítése várható.
Laduver Attila képviselő azzal a javaslattal él, hogy mivel köztudott, hogy a busz rendszeres
karbantartásra szorul emiatt lehetne a helyi Bodzás szerviz céggel is javíttatni. Talán olcsóbb
lenne , javasolja árajánlat kérését.
Több tárgy és hozzászólás nem lévén, úgy Krucsai József polgármester a nyílt ülést 15.45
órakor bezárja és zárt ülést rendelt el.
Kmf.
Krucsai József
polgármester

Dr. Gogucz Mónika
jkv. hitelesitő

Hoffmann Andrásné
jegyző

Restály László
jkv.hitelesítő
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