Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38
Telefon: 68/425-000, Fax: 68/526-331
6/2014____________________

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 24-én
14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli 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
Szabó György Béla képviselők
Jelen vannak még:
Dr.Sódar Mária aljegyző
Holeczné Kovács Noémi mb intézményvezető Mesekuckó Óvoda
Kiszel Ferencné jegyzőkönyv vezető
Krucsai József polgármester megnyitja a képviselő-testületi ülést, a megjelent képviselők
létszáma alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Laurovics István és Restály
László nem jelezte távolmaradását. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Kiszel Ferencnét.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Dr. Gogucz Mónika 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.

A Medgyesbodzási Mesekuckó Óvodába történő beíratás rendje és döntéshozatal az
indítható csoportok számáról
Előadó: Holeczné Kovács Noémi mb. intézményvezető
A Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának és az
Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítása
Előadó: dr. Sódar Mária aljegyző
A Békés Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásai tárgyában döntéshozatal
Előadó : dr. Sódar Mária aljegyző
A Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
Előadó : dr. Sódar Mária aljegyző
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5.

Bejelentések

1. A Medgyesbodzási Mesekuckó Óvodába történő beíratás rendje és döntéshozatal az
indítható csoportok számáról
Előadó: Holeczné Kovács Noémi mb. intézményvezető
Krucsai József polgármester felkéri Holeczné Kovács Noémi mb intézményvezetőt az írásos
anyag ismertetésére.
Holeczné Kovács Noémi mb intézményvezető ismerteti az írásos előterjesztést.
Kiegészíti azzal, hogy a 40 fő a nevelési év végére várható, az októberi létszám még nem lesz
40 fő. Nagyon sok szülő igényelte tavasszal az óvodát, 2 és fél éves kortól ahol a szülők
dolgoznak ott felvették a gyermeket, még ha nem is kötelező.
Krucsai József polgármester kérdést
gyermekfelügyeletről tárgyaltak- e már.

intéz,

arra

vonatkozóan,

hogy

a

nyári

Holeczné Kovács Noémi mb intézményvezető szerint a szorgalmi időszakon kívül veszik ki a
dajkák és óvónők a szabadságukat, azt június közepéig ki lehet tolni, utána nem tudja milyen
gyermekfelügyeletről lenne szó.
Krucsai József polgármester nem konkrétan az óvodára gondol, az iskolások és óvodások
szabadidőprogramjára gondol.
Óvodapedagógus, pedagógusok, közmunkaprogramban részt vevő szülők. Pl kézműves
foglalkozások, játszóházak, hogy a gyerekek ne csellengjenek az utcán.
Holeczné Kovács Noémi mb intézményvezető javasolja az igények felmérését.
Krucsai József polgármester biztos abban , hogy lesz rá igény és kéri, hogy az egyeztetések a
héten kezdődjenek el.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
23/2014.(III.24.) Kt.sz határozat
1)Medgyesbodzás
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában
biztosított feladatkörében eljárva, figyelemmel a nevelési
– oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltakra –
Medgyesbodzási
Mesekuckó
Óvodába
(5663
Medgyesbodzás Széchenyi u. 41. ) történő felvételre
jelentkezés időpontját 2014. április 24- 25. napjában
határozza meg (08.00-16.00 óráig).
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Megbízza az aljegyzőt a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet 20. § (1a) bekezdésében foglalt közlemény
2014. március 24. napján történő közzététetelére.
2) Medgyesbodzási Mesekuckó Óvoda kötelező felvételi
körzete: Medgyesbodzás község közigazgatási területe.
Felelős: Holeczné Kovács Noémi mb. intézményvezető ,
Dr Sódar Mária aljegyző
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
24/2014.(III.24.) Kt.sz határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva úgy határoz, hogy a
Medgyesbodzási Mesekuckó Óvodában a 2014/15-ös
nevelési évben maximálisan 2 csoport indítható.
Felelős: Holeczné Kovács Noémi mb. intézményvezető
Határidő: értelem szerint

2. ) A Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának és az
Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítása
Előadó: dr. Sódar Mária aljegyző
Krucsai József polgármester felkéri dr. Sódar Mária aljegyzőt az írásos anyag ismertetésére.
dr. Sódar Mária aljegyző ismerteti az írásos előterjesztést.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
25/2014.(III.24.) Kt.sz határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 99/2012. (XII.07.) számú határozatával
elfogadott és a 15/2014. (II.19) Kt határozattal
módosított a Közös Önkormányzati Hivatal Alapító
Okiratának további módosításáról határoz az alábbiak
szerint:
Az alapító okirat 5/A. ponttal egészül ki:
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5/A Közös Önkormányzati Hivatal szakmai tevékenysége:
A közös Hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb
jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat
Nagykamarás,
Medgyesbodzás
és
Dombiratos
települések vonatkozásában. A közös hivatal feladatait
részletesen a társult települések önkormányzatai által
jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és
fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza.
Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
6. A közös önkormányzati hivatal szakágazati
besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási
tevékenysége.
Szakmai alaptevékenysége, kormányzati funkciók
szerinti besorolása
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok
igazgatási tevékenysége
011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás
013210
Átfogó tervezési és statisztikai
szolgáltatások
013360
Más szerv részére végzett pénzügyi,
gazdálkodási, üzemeltetési egyéb szolgáltatás
016010
Országgyűlési, önkormányzati és európai
parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
016020
Országos és helyi népszavazással
kapcsolatos tevékenységek
016030
Állampolgársági ügyek
109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
Az alapító okirat 8/A. ponttal egészül ki:
8/A Az alapítói jogokat gyakorló irányító szerv:
Nagykamarás Község Önkormányzata
5751 Nagykamarás, Kossuth u 2.
Medgyesbodzás Község Önkormányzata
5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u 38.
Dombiratos Község Önkormányzata
5745 Dombiratos, Széchenyi u 42.
Megbízza a jegyzőt az alapító okirat egységes
szerkezetbe foglalására és az okirat államkincstár felé
történő benyújtásával.
Felelős: Hoffmann Andrásné jegyző
Határidő: azonnal
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

5/2014. (III.25.) önkormányzati rendelet
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselőtestülete megalkotta 5/2014. (III.25.) önkormányzati
rendeletét a Medgyesbodzás Község Önkormányzata
képviselő-testületének és szerveinek szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 4/2007. (IV. 02.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
3. A Békés Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásai tárgyában döntéshozatal
Előadó : dr. Sódar Mária aljegyző
Krucsai József polgármester felkéri dr. Sódar Mária aljegyzőt az írásos anyag ismertetésére.
dr. Sódar Mária aljegyző ismerteti az írásos előterjesztést.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
26/2014.(III.24.) Kt.sz határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Békés Megyei Kormányhivatal (ügyiratszáma:
BEB/02/300/2014.) törvényességi felhívását a helyi
hulladékkezelési
közszolgáltatás
rendjéről,
a
településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás
díjának megállapításáról szóló többször módosított
6/2003.(IV.14.) önkormányzati rendeletével kapcsolatban
tudomásul veszi, a tárgyban új önkormányzati rendeletet
alkot 2014. április 30-ig.
Megbízza a polgármestert a határozat továbbításával a
Kormányhivatal felé, megbízza a jegyzőt, aljegyzőt az
önkormányzati rendelet tervezet elkészítésével és
előterjesztésével.
Határidő: a határozat továbbítása tekintetében 2014.
március 31., a rendelet tervezet beterjesztésével 2014.
április 30.
Felelős: Krucsai József polgármester, Hoffmann
Andrásné jegyző, Dr Sódar Mária aljegyző
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
27/2014.(III.24.) Kt.sz határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Békés megyei Kormányhivatal (ügyiratszáma:
BEB/02/375/2014.) törvényességi felhívását
a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény 44/C.
(2) bekezdése szerinti rendeletalkotási kötelezettség
elmulasztása tárgyában tudomásul veszi, a tárgyban
önkormányzati rendeletet alkot 2014. április 30-ig.
Megbízza a polgármestert a határozat továbbításával a
Kormányhivatal felé, megbízza a jegyzőt, aljegyzőt az
önkormányzati rendelet tervezet elkészítésével és
előterjesztésével.
Határidő: a határozat továbbítása tekintetében 2014.
március 31., a rendelet tervezet beterjesztésével 2014.
április 30.
Felelős: Krucsai József polgármester, Hoffmann
Andrásné jegyző, Dr Sódar Mária aljegyző

4.) A Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
Előadó : dr. Sódar Mária aljegyző

Krucsai József polgármester felkéri dr. Sódar Mária aljegyzőt az írásos anyag ismertetésére.
dr. Sódar Mária aljegyző ismerteti az írásos előterjesztést.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
28/2014.(III.24.) Kt.sz határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Medgyesbodzás Község Román Nemzetiségi
Önkormányzattal kötött 95/2010. (XII.06) kt. sz
határozatával jóváhagyott együttműködési megállapodást
felülvizsgálta, azt hatályon kívül helyezi és az
előterjesztés szerinti tartalommal új együttműködési
megállapodást fogad el.
Az együttműködési megállapodás aláírására
felhatalmazza a polgármestert.
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Felelős: Krucsai József polgármester
Határidő: azonnal

5. Bejelentések
A napirendi ponthoz nem történt hozzászólás.
Több tárgy és hozzászólás nem lévén, úgy Krucsai József polgármester az ülést 14.20 órakor
bezárja

Kmf.

Krucsai József
polgármester

dr. Sódar Mária
aljegyző

Szabó György
jkv. hitelesitő

Dr. Gogucz Mónika
jkv.hitelesítő
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