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Telefon: 68/425-000, Fax: 68/526-331
10/2014____________________
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 27-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
Laurovics István
Restály László
Szabó György Béla képviselők
Jelen vannak még:
Dr .Sódar Mária aljegyző
Kovács Erika családgondozó
Kiszel Ferencné jegyzőkönyv vezető
Krucsai József polgármester megnyitja a képviselő-testületi ülést, a megjelent képviselők
létszáma alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri
Kiszel Ferencnét.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Laduver Attila 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.
4.
5.

Családsegítő szolgálat beszámolója a 2013. évi működésről
Előadó: Kovács Erika családgondozó
Gyermekjóléti szolgálat beszámolója a 2013. évi működésről
Előadó: Kovács Erika családgondozó
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszer átfogó értékelése
Előadó : dr. Sódar Mária aljegyző
Tanyagondnoki szolgálat beszámolója 2013. évi működésről
Előadó : Szabó György tanyagondnok
Helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet
módosítása
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6.
7.
8

Előadó : dr. Sódar Mária aljegyző
Medgyesbodzási Mesekuckó Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Előadó : dr. Sódar Mária aljegyző
Szolgálati lakással kapcsolatos kérelem
Előadó : Krucsai József polgármester
Bejelentések

1.) Családsegítő szolgálat beszámolója a 2013. évi működésről
Előadó: Kovács Erika családgondozó
Krucsai József polgármester felkéri Kovács Erika családgondozót beszámolójának
kiegészítésére
Kovács Erika családgondozó az írásbeli beszámolót kiegészíti azzal, hogy az elmúlt évektől
eltérő prioritások mentén készítette el a beszámolót, még átláthatóbbá szerette volna tenni.
A fő irányelvet a jogszabályok meghatározzák. A munka során fontos , hogy a segítséget kérő
őszintén beszélhessen problémáiról. Alapelv, hogy ne halat adj az éhezőnek, hanem tanítsd
meg halászni. Együtt próbál a szolgálat az ügyféllel egy követendő utat kiválasztani, de az
ügyfél egyéni szuverén joga, hogy követi-e azt, hogyan próbálja megoldani a gondjait.
Kiemeli, hogy 2014. évben újra indul a Máltai Szeretetszolgálattal közös pályázat a közüzemi
tartozások és kikapcsolt közüzemi szolgáltatások rendezésére 2014. május 21-től Kéri a
segítséget, hogy a rászorultak minél szélesebb körben értesüljenek és keressék fel a
szolgálatot ez ügyben.
Laduver Attila képviselő szerint ez egy szerteágazó feladat, nehéz a törvényi keretet
megtartani és azt a határt ameddig egy család életébe bele lehet szólni. Sajnos néhol olyan
helyzeteket lehet tapasztani, hogy születéstől a halálig lehetne pártfogolni valakit, mert a saját
lábán nem tud megállni.
Gratulál a családsegítői feladatok ellátásához, negatív visszajelzést nem tapasztalt.
Krucsai József polgármester ezzel egyetért, nehéz feladatnak tartja, de ő is pozitív
visszajelzéseket tapasztalt, a családgondozó a jelzőrendszer tagjaival jól oldja meg a felmerült
problémákat, a védőnő a háziorvos a nevelési -oktatási intézmények ebben partnerek.
Sajnos a legnagyobb odafigyeléssel is jelentkeznek visszatérő problémák. Vannak olyan
esetek ahol nem lehet beavatkozni, mert a törvényesség sérülne, vagy valakik érdeke.
Restály László képviselő hozzászólásában kifejti, hogy átnézve a beszámolót azt
részletesnek tartja. A családsegítést és gyermekjóléti feladatokat szorosan összefüggőnek
tekinti.
Kérdést intéz, hogy a beszámoló többes számban említi a családgondozókat, kik ők és az
ötven órás hiányzás esetén a szankcióknak van- e visszatartó ereje.
Valamint a jogi segítségnyújtáshoz való hozzájutáshoz milyen lehetőséget lát. A kertek és az
udvarok rendben tartására jobban kellene figyelni, de ezt inkább az Önkormányzathoz címezi.
Kovács Erika családgondozó válasza szerint az egy általános megfogalmazás, egy
családgondozó van a településen az pedig ő maga.
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Az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének sajnos nem nagy a visszatartó ereje, mert nem a
gyermeket szankcionálják hanem szülőt , kamaszokról van legtöbb esetben szó, akik számára
az, ha a szülőtől megvonják a támogatást az nem befolyásolja őket.
A jogi segítségnyújtásra talán egy szakember lenne megoldás aki a településre kijárna
bizonyos rendszerességgel, viszont erre keret nincsen.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
38/2014. (V.27.) Kt határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Családsegítő szolgálat 2013. évi működéséről
szóló beszámolót megtárgyalta és az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja.
Felelős: Krucsai József polgármester
Határidő értelem szerint
2.) Gyermekjóléti szolgálat beszámolója a 2013. évi működésről
Előadó: Kovács Erika családgondozó
Krucsai József polgármester felkéri Kovács Erika családgondozót beszámolójának
kiegészítésére
Kovács Erika családgondozó az írásbeli beszámolót kiegészíti azzal, hogy a két tevékenység
nagyon összefügg, éles határvonallal nem is lehet elhatárolni.
A tevékenység nem hatósági hanem szolgáltatás jellegű. A családban jelentkező konfliktusok,
működési zavarok esetén lép fel a szolgálat, az ügyfél saját kérelme vagy jelzés esetén.
A családgondozó oda meg ki ahol baj van és a szülőt kötelezni kell valamilyen magatartásra
vagy magatartás elhagyására.
Önkéntes kapcsolattartás esetén ez minden kényszertől mentesen történik, az ügyfél felkeresi
szolgálatot és együttesen kerülnek megoldási lehetőségek kialakításra.
Vannak nem regisztrált esetek akik egy-egy alkalommal keresik fel szolgálatot, ők nem
kerülnek nyilvántartásra.
Az iskolai hiányzásokkal kapcsolatban kiemeli, hogy sajnos olyan családoknál is egyre
nagyobb számban fordul elő, ahol ez eddig nem volt jellemző.
Laduver Attila képviselő kérdést intéz, hogy a családi pótlékot itt vonják-e meg.
Kovács Erika családgondozó szerint az iskoláztatási támogatás felfüggesztése
gyámhivatal hatásköre.

a járási

Krucsai József polgármester szerint ezek a gyerekek nem is működnek együtt a későbbiek
során sem. Az iskolából kimaradnak a munkaüggyel nem működnek együtt.
Laduver Attila képviselő hozzászólásban kifejti, hogy ezeket a problémákat ráhatással
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segítségnyújtással jobban meg lehetne oldani, mint szankcióval. De erre külön program
kellene pénz szakember.
Szabó György képviselő szerint ez sosem gyerektől indul, a szülőknek nagy része van benne.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
39/2014. (V.27.) Kt határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Gyermekjóléti szolgálat 2013. évi
működéséről szóló beszámolót megtárgyalta és az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Krucsai József polgármester
Határidő értelem szerint
3.) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszer átfogó értékelése
Előadó : dr. Sódar Mária aljegyző
Krucsai József polgármester felkéri dr. Sódar Mária aljegyzőt a beszámoló ismertetésére.
dr. Sódar Mária aljegyző a jegyző és a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ellátásokat
bemutató beszámolót ismerteti a képviselő-testület felé.
Krucsai József polgármester elismerését fejezi ki a szociális szférában dolgozók felé, mind
a családgondozó , a tanyagondnok az aljegyző és a szociális ügyintéző felé.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
40/2014. (V.27.) Kt határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6)
bekezdése alapján eljárva, a helyi önkormányzat
gyermekjóléti
és
gyermekvédelmi
feladatainak
ellátásáról, a 149/197.(IX.10.) Korm. rendelet 10. számú
melléklete
alapján
készített
átfogó
értékelést
megtárgyalta, azt elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Sódar Mária aljegyző
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Kovács Erika családgondozó elhagyja a ülést.
4.) Tanyagondnoki szolgálat beszámolója 2013. évi működésről
Előadó : Szabó György tanyagondnok
Krucsai József polgármester felkéri Szabó György tanyagondnokot a beszámoló
ismertetésére.
Szabó György tanyagondnok ismerteti a beszámolót, hozzáteszi, hogy szolgálat szem előtt
van, mindenki előtt ismert a tevékenysége.
Krucsai József polgármester a napirendi ponthoz hozzáfűzi, hogy a tanyagondnoki szolgálat
a visszajelzések alapján mindenki megelégedésére végzi a tevékenységét.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
41/2014. (V.27.) Kt határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a tanyagondnoki szolgálat 2013. évi
működéséről készült beszámolóját az előterjesztés
szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Krucsai József polgármester

5.) Helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó : dr. Sódar Mária aljegyző
Krucsai József polgármester felkéri dr. Sódar Mária aljegyzőt a módosítás ismertetésére.
dr. Sódar Mária aljegyző a módosítás indokaként előterjeszti, hogy a rendeletben szükséges
szerepeltetni a közszolgáltató által igénybe vett alvállalkozókat, az általuk végzett
tevékenységek megjelölésével és a szolgáltatás egészében végzett tevékenységük arányát.
Ezen kívül a díjfizetés módhát és rendszerességét is szükséges pontosítani, valamint a
közszolgáltatási szerződés tartalmi elemi esetében elegendő utalni a jogszabályi hivatkozásra,
amennyiben azon túl nem kíván a testület tartalmi elemeket előírni.
Krucsai József polgármester szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jövője elég
bizonytalan.
Dr. Gogucz Mónika képviselő kérdést intéz, hogy az idei évben mennyit kell fizetnie az
önkormányzatnak.
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Krucsai József polgármester válaszában kifejti, hogy ma egyeztetett a Békés Manifest
ügyvezetőjével és az első negyedévre nem halmozódott fel hiány talán ez ebben az évben így
is marad.
Viszont vannak önkormányzatok akik akár 17 millió forinttal is tartoznak , inkasszó lesz
velük szemben benyújtva.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
12/2014.(V.28.) önkormányzati rendelet
Medgyesbodzás Község Önkormányzat képviselőtestülete megalkotta 12/2014. (V.28.) önkormányzati
rendeletét a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
szóló 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendeletének
módosításáról

6.) Medgyesbodzási Mesekuckó Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Előadó : dr. Sódar Mária aljegyző
Krucsai József polgármester felkéri dr. Sódar Mária aljegyzőt a módosítás ismertetésére.
dr. Sódar Mária aljegyző elmondja, hogy az előző ülésen a módosításból sajnos kimaradt a
Polgári törvénykönyv hatályos megnevezésére történő módosítás, így az előző határozat
visszavonásra kerül és ugyanazon tartalommal a helyes jogszabályi hivatkozással kerülne
elfogadásra az Alapító okirat módosítása.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
42/2014. (V.27.) Kt határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Medgyesbodzási Mesekuckó Óvoda 2013.
május 28. napján kiadott, 39/2013. (V.28.) számú
Képviselő-testületi határozatával elfogadott alapító
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV
törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. r. 5. § (1)
– (2) bekezdései,valamint
a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
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névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet szerinti tartalommal az alábbiak szerint
módosítja:
1./ Az Alapító okirat 5. pontjában az „ Alaptevékenysége
„ szövegrész helyébe a „ Szakmai alaptevékenysége
szöveg lép.
2./ Az Alapító Okirat 6. pontjának helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„ 6.Szakmai alaptevékenységeinek kormányzati funkció
szerinti besorolása”
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének, ellátásának szakmai feladata
091140 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
104060A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét
javító programok
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek
és programok „
3./ Az Alapító okirat 11. pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
11)Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:
köznevelési feladat, ezen belül óvodai
nevelés, és a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos
nevelési igényű gyermekek nevelése a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §
(1) bekezdése szerint.
4./ Az Alapító okirat 13) pontjában az „a Polgári
Törvénykönyv ( 1959. évi IV. tv.)” szövegrész helyébe a
„ a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv”
szöveg lép.
5./ Az Alapító okirat 16. pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
Pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Nagykamarási közös
Önkormányzati Hivatal látja el.
6./Az Alapító okirat 16. pontja törlésre kerül.
7./ Az alapító okirat záradéka helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„ Jelen alapító okirat bejegyzése napon lép hatályba,
ezzel egyidejűleg a Medgyesbodzási Mesekuckó Óvoda
Medgyesbodzási Mesekuckó Óvoda 2013. május 28.
napján kiadott, 39/2013. (V.28.) számú Képviselőtestületi határozatával elfogadott egységes szerkezetű
alapító okirata hatályát veszti.”
Jelen módosító okiratot Medgyesbodzás Község
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Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 27-én
tartott ülésén a ../2014. (… ....) Kt. számú határozatával
fogadta el. Az alapító okirat az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 105. § (5) bekezdése
értelmében a bejegyzés napján válik hatályossá.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Krucsai József polgármester; dr. Sódar Mária
aljegyző

7.) Szolgálati lakással kapcsolatos kérelem
Előadó : Krucsai József polgármester
Krucsai József polgármester ismerteti Dr. Gogucz Mónika előterjesztésben szereplő
kérelmét.
Hozzáteszi, hogy támogatja, mivel örül annak, hogy a doktornő itt kíván letelepedni. Kéri,
hogy mindenki mondja el ezzel kapcsolatos véleményét.
Nagy Gézáné alpolgármester reméli, hogy a doktornő a praxisát nem adja fel a településen,
és mindenki megelégedésére tovább dolgozik a településen, támogatja a kérelmet.
Laduver Attila képviselő elmondja, hogy az értékesítés az elveivel ellentétes, de a
gyógyszertárral kapcsolatban már megélt egy negatív példát, tehát ebben az esetben az elveit
félreteszi és támogatja a kérelmet.
Laurovics István képviselő szintén örül, hogy a doktornő itt kíván letelepedni, támogatja a
kérelmet.
Szabó György képviselő szintén támogatja a kérelmet.
Restály László képviselő örül a doktornő elképzelésének. Kérdést intéz arra vonatkozóan,
hogy a későbbiekben lesz- e az önkormányzatnak elővásárlási joga.
Krucsai József polgármester válasza szerint ez mindenképpen kikötésre kerülne.
dr. Sódar Mária aljegyző hozzászólásában a technikai jellegű folyamatra hívja fel a
figyelmet amely az előterjesztésben is szerepel. A lakás mivel községházával egy helyrajzi
számon található így a forgalomképtelen törzsvagyoni körbe tartozik, először is önálló
ingatlanná kell megosztani , majd a minősítését is meg kell változtatni üzleti vagyonná csak
ezt követően értékesíthető.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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43/2014. (V.27.) Kt határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a Medgyesbodzás 1 hrsz alatt
található ingatlant megosztja abból a célból hogy a
szolgálati lakás és a hozzá tartozó udvar és kert figyelembe véve az előírt legkisebb teleknagyságot önálló ingatlanná váljon.
Megbízza polgármester és az aljegyzőt a megfelelő
eljárások lefolytatásával.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Krucsai József polgármester, dr. Sódar Mária
aljegyző

8. ) Bejelentések
Krucsai József polgármester ismerteti a Primcom Kft ajánlatát amely a szélessávú internet
beruházás vagyonelemekből 4 optikai szál megvásárlására vonatkozik, az ajánlatot nagyon
alacsonynak tartja. A Szolgáltató jelezte, hogy az egész hálózatot a későbbiekben meg
kívánná vásárolni, de nem ilyen alacsony áron.
dr. Sódar Mária aljegyző a napirendhez kapcsolódóan elmondja, hogy a társulás
megszüntetésekor 6,9 gyakorlatilag 7 optikai szál került az Önkormányzat tulajdonába. Egy
szál 2008-ban a beruházás megvalósulásakor 965.000 forintot ért, ha az értékcsökkenést
leszámítjuk egy szálnak most kb. nettó 790.000 forint az értéke. A 4 optikai szál bruttó értéke
gyakorlatilag 4 millió forint, ami igencsak az ajánlat felett van.
Krucsai József polgármester hozzáteszi, hogy a szolgáltató tájékoztatása szerint a rákötések
száma csökken. A rendszer egy pár év múlva elértéktelenedik .
A vagyonmegosztásnál egy közös tulajdonú fejállomás Medgyesegyháza tulajdonába került
azzal, hogy értékesítésre kerül és arányosan felosztásra kerül az ellenértéke a társult
települések között. 1 év eltelt majdnem levélben megkerestük Medgyesegyháza
polgármesterét, de választ nem kaptunk.
Laduver Attila képviselő a tárgyhoz kapcsolódva elmondja, hogy szerinte azt kell
figyelembe venni, szüksége van –e az Önkormányzatnak a pénzre és mire tudná költeni. Mit
ér a hálózat ha marad és mit ér ha eladja az önkormányzat. Most kellemes alkupozícióban van
az önkormányzat most még nem kellene erről tárgyalni.
A képviselő-testület egyhangúan egyetért abban, hogy egy zárt ülés keretében a későbbiekben
napirendre tűzi az ajánlatot.
Krucsai József polgármester további bejelentésként elmondja, hogy egy cég a Goodwill
Energy ma volt nála egy tájékoztatót tartani. A fűtéskorszerűsítésre hamarosan pályázatot
fognak kiírni. A pályázattal kapcsolatban ők mindenféle tevékenységet ellátnak erre
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vonatkozóan egy árajánlatot fognak küldeni amit a következű ülésen ismertet.
A Fidesz irodától egy megkeresés érkezett, hogy kíván –e az Önkormányzat helyi lapot
indítani. Volt már itt egy kiadvány annak a nyomtatási költsége megterhelő volt. Amellett az
álláspont mellett van, hogy a kábeltévén mindenki nézheti az üléseket és itt minden
nyilvánosság előtt zajlik. A könyvtárban mindenki hozzáférhet a jegyzőkönyvekhez,
interneten is.
Nagy Gézáné alpolgármester hozzáteszi, hogy a havonta megjelenő újságot az idősebbek
jobban forgatják mint az internetet, a helyiek szívesen vették azt a kiadványt.
Szabó György képviselő egy pártatlan újságot támogat de politikai újságot egyáltalán nem,
bármelyik politikai oldalról lenne is szó.
Restály László képviselő arra szeretne választ kapni ennek milyen költsége lenne.
Krucsai József polgármester válasza szerint egy nyomtatás kb 20 ezer forintba került.
dr. Sódar Mária aljegyző hozzászólásában kifejti, hogy amennyiben lapot kíván indítani a
képviselő-testület úgy annak törvényi feltételei vannak, az illetékes szerveknél ezt
nyilvántartásba kell vetetni. Lesz egy felelős szerkesztője lesz egy felelős kiadója. Ember kell
aki majd a cikkeket megírja. Kéri, hogy a hivataltól senki se várja , hogy cikkeket fog írni,
hacsak erős kényszer hatására nem. Erre embert kell keresni aki témákat keres és cikkeket ír.
Erre vannak pozitív példák, pl Pusztaföldváron működik az újság egy hölgy csinálja
önszorgalomból színvonalasan, az óvodai hírektől a kutyaoltásig mindent meg lehet tudni.
Tisztázni kellene, hogy politikai újságra kapott felkérést vagy független újság alapításra az
önkormányzat. Azt kell végiggondolni van-e erre emberi és anyagi erőforrás.
Krucsai József polgármester hozzáteszi, hogy ezt valóban be kell jelenteni.
dr. Sódar Mária aljegyző ezt tarja a legkevesebbnek, de véleménye szerint ha elindul az
újság annak olyannak kell lenni, hogy az egész falu kedvét lelje benne, és ezt színvonalat
tartani is tudja
Laduver Attila képviselő úgy gondolja, hogy független újság indítására kapott felkérést a
testület. Támogatja egy független lap indítását.
A Képviselő-testület egyért abban, hogy utánajár annak, hogy ki tudná vállalni az újság
szerkesztésével kapcsolatos feladatokat, milyen pénzügyi erőforrást tud biztosítani és egy
későbbi testületi ülésen napirendre tűzi ezt a kérdést.
Krucsai József polgármester kezdeményezi, hogy a helyi Szent István Tagiskolába
beiratkozott gyerekeknek az egyen nyakkendőt és a füzetcsomagot vásárolja meg az
Önkormányzat várhatóan ez 50.000 forintba fog kerülni.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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44/2014. (V.27.) Kt határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a Schéner Mihály Általános
Iskola Szent István Tagiskolája tanulói részére biztosítja
az iskolakezdéshez szükséges füzetcsomagot és az egyen
nyakkendőt összesen 50.000 Ft. értékben 2014. évi
költségvetése terhére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Krucsai József polgármester,
dr. Sódar Mária aljegyző következő bejelentésként tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a
mezőőri szolgálat állami támogatásának utánanézett, ezt egy kimutatásban a képviselő-testület
elé terjeszti. Kiegészíti azzal, hogy a havi dologi költségeknél csak az üzemanyaggal számolt
és a gépjármű beszerzés még mindezeken a költségeken felül van.
Szabó György képviselő szerint ekkor területnél 1 ember nem is lenne elég.
Laurovics István képviselő szerint a vadőrökkel együttműködve meg lehet oldani.
Laduver Attila képviselő szerint szükség lenne munkahelyet teremteni. De a gazdákat meg
kellene kérdezni.
A Képviselő-testület egyért abban, hogy összehívja a helyi gazdákat és az ő véleményüket
figyelembe véve dönt az esetlegesen felállítandó mezőőri szolgálatról.
Krucsai József polgármester tájékozatja a képviselő-testületet, hogy a Mesekuckó óvoda
részéről meghívás érkezett a 2014. május 31-i ballagásra.
Több tárgy és hozzászólás nem lévén, úgy Krucsai József polgármester az ülést 15.10 órakor
bezárja és zárt ülést rendel el.

Kmf.

Krucsai József
polgármester

Szabó György
jkv. hitelesitő

dr. Sódar Mária
aljegyző

Laduver Attila
jkv.hitelesítő
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