Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38.
Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331
9/2012.

JEGYZİKÖNYV
Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 24-én
13.30 órai kezdettel megtartott nyílt 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
Gál Klára pénzügyi ügyintézı
Sramkó Katalin hivatali dolgozó jkv.vezetı

Krucsai József polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülésrıl
Laduver Attila hiányzik, aki távolmaradását jelezte. Laurovics István késıbb fog csatlakozni.
A jegyzıkönyv vezetésére felkérem Sramkó Katalin hivatali dolgozót, hitelesítésére javaslom
Szabó György Béla képviselıt és Nagy Gézáné alpolgármestert megbízni. Napirendi pontként
javaslom elfogadni a meghívóban szereplı napirendi pontokat.
1. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolója
Elıadó: Krucsai József polgármester
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika ÜB tag: 2011. évi zárszámadást az Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselı testület felé.
Restály László képviselı: Egyet hiányolok, nem szerepel külön az Ó-maros Menti Egyesület
költsége, amibe az önkormányzatnak kerül, nem szerepel ,mert ugye a tanyagondnoki
beszámolóban is fel van tüntetve, az egyesület utaztatása, többek között az is ott szerepel. Na
már most, ha egyház támogatása fel van tüntetve, ami minimálisnak mondható, itt több
százezer forintról van szó, ami nem szerepel. Ugyanis labdarúgó csapata az Ó-maros menti
egyesületnek van, nem az önkormányzatnak, én csak ezt hiányolom a költségvetésünkben.
Krucsai József polgármester: Az önkormányzatnak kötelezı rendben tartani a sportpályát,
az egyesület pedig bevállalta a mőködtetését a sportnak.
A következı ülésen lesz a sportegyesületnek a beszámolója, ott konkrét számokkal fognak
beszámolni.
Nagy Gézáné alpolgármester: úgy gondolom ez nem okoz gondot, hogy külön
megosztásban is számon legyen tartva.
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Restály László képviselı: Nem akarok e felett vitát nyitni, de ha 10 ezer forintot az
egyháznál megemlítjük, miért nem lehet ezt is külön van ott ám víz, meg gáz minden.
Szabó György Béla képviselı: Aláírtunk egy szerzıdést, amiben vállaltunk dolgokat, csak
nincs külön kimutatva.
Restály László képviselı: De miért nincs?
Szabó György Béla képviselı: A következı testületin majd lesz.
Krucsai József polgármester: A következı ülésen minden részletesen tételesen lesz
kimutatva.
Kérdés van-e még?
Én is azt mondom, hogy összességében a költségvetés ez most a várnál kicsit jobban sikerült,
ez köszönhetı a képviselı-testületnek, a hivatal dolgozóinak, és nagy részben a lakosságnak,
mert ıket is érintették a megszorítások, és mint látjuk az önkormányzat mőködésében is
jelentkezett a plusz. Ígéretet teszek a jövıben is ilyen felelısséggel fogunk dolgozni, mert
nem tudjuk, hogy ezek az átalakítások hogyan fogják érinteni az önkormányzatokat.
Kérem, aki elfogadja a 2011. évi zárszámadást szavazzon.
A képviselı-testület öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
7/2012.(V.7). Önkormányzati rendelet
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának képviselı-testülete
megalkotta 7/2011.(V.7.) önkormányzati rendeletét a 2011.évi
zárszámadásról
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Krucsai József polgármester
A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
Gál Klára pénzügyi ügyintézı: A költségvetési rendelet módosítását, az év végi rendezı
tételek tették szükségessé, esetleg, ha ezzel kapcsolatban kérdés merül fel szívesen
válaszolok.
Krucsai József polgármester: Amennyiben kérdés nincs, kérem, aki egyetért a rendelet
tervezetben foglaltak elfogadásával, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület öt igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta.

8/2012.(V.7.) önkormányzati rendelet
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Medgyesbodzás Önkormányzatának képviselı-testülete megalkotta
8/2012.(V.7.) önkormányzati rendeletét a 1/2011.(II.16.)
önkormányzati rendeletének módosításáról.
A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
2. A medgyesbodzási óvoda átszervezésének lehetıségei
Krucsai József polgármester: Beszélni tudunk róla, döntést nem tudunk hozni, mert
minisztériumi állásfoglalás kell hozzá.
Dr. Sódar Mária jegyzı: Két elıterjesztést még kiosztanék ezzel kapcsolatban. Egy
összehasonlító táblázat egy- és két csoportnál, illetve a Békés Megyei Kormányhivatal
tájékoztatását, azokban a kérdésekben, amelyekben megkerestük ıket.
Az óvodai beíratásnál nyilvánvalóvá vált, hogy a maximális csoportot meghaladja a
gyermeklétszám. Ennek megoldására több lehetıség mutatkozik. A gyermekek jogállását
megvizsgálva (a Közoktatási törvény elıírja, hogy bizonyos jogi besorolással gyermekek nem
utasíthatók vissza) összesen négy gyermek nem rendelkezik ilyen jogállással. Tulajdonképpen
mindenképpen szükséges más megoldás keresése.
A Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ tájékoztatása alapján a bánkúti óvodában van
9 férıhely, ez aránytalan teherrel járna a gyerekeknek, az oda utaztatásuk.
A 2013. évi költségvetési törvény még nem ismert, a jelenlegi adatokkal dolgoztunk.
A gábortelepi óvoda újraindítása visszafizetéssel járna egyértelmően, Medgyesbodzáson még
nem egyértelmő, hogy a két csoport indítása járna-e visszafizetéssel.
Errıl Belügyminisztériumtól álláspontot kérünk.
Krucsai József polgármester: Annyit elızetesben, hogy nem fogunk egyetlen gyermeket
sem elutasítani, nagy valószínőséggel Medgyesbodzáson fogunk még egy csoportot indítani.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: Helyileg hogyan történik a csoportbontás?
Krucsai József polgármester: Ez helyileg megoldható
Szabó György Béla képviselı: Ez részletkérdés.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: Akkor nyilván itt is kell álláshely.
Dr. Sódar Mária képviselı: Igen erre várjuk az állásfoglalást.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: Semmiképpen sem jó ez. Mert ha megkapjuk, hogy
Bodzáson lehet, akkor lehetne valami kiskaput lehet keresni, hogy mégis Gábortelepen
legyenek a gyerekek?
Dr. Sódar Mária jegyzı: Nem, semmiképpen nem ,erre egyértelmő választ kaptunk.
Krucsai József polgármester: Most három évre látjuk elıre, hogy mennyi a gyermeklétszám.
Restály László képviselı: Végül is majdnem választ kaptam, tehát ha itt állítjuk, vissza a
csoportot akkor is elıfordul, hogy vissza kell fizetnünk. A másik, mikor kell nekünk állást
foglalni, mert az idı halad.
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Dr. Sódar Mária jegyzı: Átszervezéssel kapcsolatos dolgokban május utolsó munkanapjáig
kell döntést hozni.
Krucsai József polgármester: Május 22- i ülésig reméljük, megjön az állásfoglalás.
Restály László képviselı: Lenne olyan javaslatom, tehát beszéljünk róla, tárgyaljunk róla, ne
csak május 22-én hozzunk határozatot. Az ilyen dolgot nagyon át kell gondolnunk, az, hogy
egy nem hivatalos testületi ülésen tárgyaljunk róla. Nekem régen volt egy olyan véleményem,
hogy ha tárgyalunk valami ilyet mindig hívjuk meg az oda tartozó szakembert. Az, hogy
elmondja a véleményét, azzal jót teszünk. Hívjuk meg ıket és mondják el a véleményüket.
Krucsai József polgármester: Itt a Schéner Mihály Oktatási intézmény vezetıjével lett
egyeztetve. Ha megjönnek az állásfoglalások le fogunk ülni, tárgyalni.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: A minisztériumtól várjuk a választ, ha vissza kell
fizetni, ha úgyis ki kell fizetni, akkor gondolkodik a testület, hogy akkor Gábortelepre vissza?
Krucsai József polgármester: Ha a létszám megfelelı lesz és hosszú távon tartható lesz,
akkor nem látjuk akadályát.
Nagy Gézáné alpolgármester: Ha a visszafizetéstıl eltekintenek, akkor is ott vannak még a
számok. A költség és a normatíva különbség 8 millió forint, ebben még nincs benne a
gábortelepi rezsiköltség.
Szabó György Béla képviselı: Én sok szülınek szóltam, és az óvónıket is megkértem, ma
errıl lesz szó jöjjenek el a testületi ülésre. A beíratás óta a testület azzal foglalkozik, hogy 40
gyereket fel kell venni, és még mindig ott tartunk, hogy nem tudunk semmit. Azt mondom,
most is el tudjuk dönteni, hogy minden gyereket fel fogunk venni, hogy a szülık nyugodjanak
meg, azt, hogy milyen módon azt majd megoldjuk.
Krucsai József polgármester: Az biztos, hogy minden gyereket fel fogunk venni. Itt még sok
kérdésben nincs döntés, az átszervezésekkel és normatívákkal kapcsolatban.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: Ebben az a szép, hogy szeptemberben elkezdıdik a
tanév. Annyit bizton állíthatok, hogy Medgyesbodzáson és Gábortelepen minden beíratott
gyermek fel lesz véve az óvodába, és nem más településen lesznek elhelyezve.
Krucsai József polgármester: A legegészségesebb az volna, ha Gábortelepen tudnánk
visszaállítani az óvodát, de ezt látjuk milyen költség és még a visszafizetés.
Nagy Gézáné alpolgármester: Akkor még eszközöket is kell bıvíteni, mert nincs elég pad,
kis szekrény, eszközök. Ez még külön költség.
Krucsai József polgármester: Ebbıl nem születik döntés, amint érkezik állásfoglalás fogunk
értesíteni.
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3. 2011. évi belsı ellenırzésrıl szóló beszámoló
Dr. Sódar Mária jegyzı:
A jelentésrıl elmondom, hogy a kistérség keretein belül látja el egy belsı ellenır a munkát a
hivatalnál. Jelentés mellékelve. A javaslatoknak megfelelıen végezzük a munkát. Ami még
nincs végrehajtva, a vagyonrendelet kiegészítése. A vagyonleltárt kell beemelni mellékletben.
Szabályszerőtlenséget az ellenırzés nem tárt fel, javaslataik vannak, amelyek hasznosak.
Restály László képviselı: Az ellenırzés eredménye jónak mondható. A végén van
megjegyezve, mire hívja fel a figyelmét. Az ellenırzés évente szokott lenni?
Dr. Sódar Mária jegyzı: Igen most áprilisban lesz a következı.
Krucsai József polgármester: Kérem, aki egyetért azzal, hogy a belsı ellenıri jelentés
elfogadásra kerüljön, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület öt igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
33/2012.(IV.24.) határozat
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı- testülete elfogadja
a Polgármesteri Hivatalnál 2011. évben végzett belsı ellenırzésrıl
készült jelentést.
Felelıs: Krucsai József-polgármester, dr. Sódar Mária-jegyzı
határidı: értelem szerint
Krucsai József polgármester: Kérem a képviselı-testület tagjait, aki egyetért, hogy a
vagyonrendelet elfogadásra kerüljön, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület öt igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta
9/2012(V. 8.) önkormányzati rendelet
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselı-testülete megalkotta
9/2012(V. 8.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2001( XII.10.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
4. Tanyagondnoki szolgálat 2011. évi beszámolója
Krucsai József polgármester: Megkérem Szabó Györgyöt, ha van kiegészítése mondja el.
Szabó György Béla képviselı (tanyagondnok): Nem tudom kérdés van-e, szívesen
válaszolok.
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Restály László képviselı: Hát én nekem van. Gyuszika tevékenységét csak dicsérni lehet,
mert sokrétő feladatot lát el. Minden rajta megy keresztül. Egyet akarok megjegyezni, hogy
szülıktıl hallottam, gábortelepi óvodásoknál a beszállítás, fıleg téli idıszakban annyiban
kéne változtatni, hogy fél 8-ra jöjjenek ki a gyerekek, te meg főtött busszal várd a gyerekeket.
Lehet ez most is így van, de fıleg télen ez jó volna.
Szabó György Béla képviselı (tanyagondnok): Sajnos eddig nem lehetett főteni a buszt, két
órával is mehettem volna hamarabb. Én idıben ott vagyok, elég baj, hogy a szülık
indokolatlanul hamarabb hozzák a gyerekeket. Hazafele is így van. Tudják, mikor érünk oda.
A busz megoldással minden szülınek kevesebbet kell gyalogolni, mintha Gábortelepen az
óvodába hordaná a gyerekét. A felszállást úgy oldottuk meg. Arról nem tehet senki, ha esik az
esı, vagy a hó. Házhoz szállítás nincs, mert ha Gábortelepen volna az óvoda, akkor is el
kellene menni.
1440 km átlag jön ki nekem havonta. Ebbıl az önkormányzatnak is ketyeg, ami azt jelenti,
nem teljesen a tanyagondnoki feladathoz kötıdik, pl. OTP-be kimenni, vagy tankolni. Ez a
plusz, ami nem teljesen a munkámhoz kapcsolódik.
Krucsai József polgármester: Ez a szolgálat egy nagyon összetett feladat. Sokszor a 8 órába
bele sem fér ennek az ellátása. Vannak még plusz dolgok, mint a nagycsaládosok szállítása,
nyugdíjasok színházi utaztatása. Szerencsére sikerült a főtést megoldani, ha nem is szuper, de
elfogadható.
Kérem, aki a beszámoló felfogadásával egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület öt igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

34/2012(IV.24) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
a tanyagondnoki szolgálat 2011. évi mőködésérıl készült
beszámolóját az elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Krucsai József polgármester

Bejelentések:
Krucsai József polgármester:
- Dareh rekultivációs pályázatunk benne van az elsı körben az elsı hetekben a
támogatási szerzıdés alá lesz írva.
- TÁMOP 6.1.2. pályázat beadására kaptunk ajánlatot az elıterjesztés szerint. El kell
dönteni élünk vele, vagy nem élünk vele.
Nagy Gézáné alpolgármester: Itt nem csak eszközbeszerzésre lehet pályázni?
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: Én ebben sem látom a részleteket. Ez mit takar?
Krucsai József polgármester: Ez a biorezonanciás vizsgálat meg ilyesmi.
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Nagy Gézáné alpolgármester: Több rendezvény.
Román Aranka ÜB külsı tagja. Ez valójában minden korosztályra kiterjedı lenne.
Szabó György Béla képviselı: Azt nem értem, ez pénzrıl szól, kik bonyolítják le?
Nagy Gézáné alpolgármester: Ez a Kft.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: Azt nem tudom ez kinek volna a feladata, hogy
lehetne ösztönözni a lakosságot. Voltak ilyen olyan szőrések és érdektelenek az emberek.
Krucsai József polgármester: Kérem a jelenlévıket, aki egyetért azzal, hogy részt vegyünk
ezen a pályázaton kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
35/2012.(IV.24) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy
határoz, hogy pályázatot kíván benyújtani a TÁMOP 6.1.2./A
jelő pályázati kiírás kapcsán.
A pályázat lebonyolításával, illetve megvalósításával az
Önkormányzat megbízza a Science Consulting Kft-t (1211
Budapest, Kossuth Lajos u. 62).
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kft-vel az elıterjesztés
szerinti vállalkozói elıszerzıdést megkösse.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Krucsai József polgármester

.
Krucsai József polgármester: Mondanám tovább a bejelentéseket
- Önkormányzat idén is szerzıdést köt fólia elszállításra, altalajtakaró fóliára és
sátortakarító fóliára.
- Magyar Közúttal kötünk szerzıdést aszfalt utaink rendbe tételére. 50-55 ezer forintos
árajánlatot tettek.
- Gárdonyi utca üres ingatlan értékesítésrıl kellene dönteni.
Nagy Gézáné alpolgármester: Nem, hirdessük meg, hátha úgy többet is kaphatunk érte.
Krucsai József polgármester: Akkor ott marad nekünk, ha visszalép ez a jelentkezı is.
Nagy Gézáné alpolgármester: Nem tudom mibe telik, hogy ha kiplakátoljuk lehet, hogy
jobb ajánlat is fog érkezni.
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Román Aranka ÜB külsı tagja: Jó ki kell írni idıponttal és ennyi.
Krucsai József polgármester: A két településen több mint 70 üres porta van, nem igazán
kelnek el a porták, de ha a testület így határoz, akkor meghirdetjük.
Kérem a képviselı-testület tagjait, aki azzal ért egyet, hogy az Önkormányzat a Gárdonyi
utcában lévı ingatlanját eladásra meghirdeti kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
36/2012.(IV.24) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának képviselı-testülete
úgy határoz, hogy a tulajdonában lévı Gárdonyi utca 26 szám
alatti 573 helyrajzi számú ingatlanját értékesítésre meghirdeti.
Határidı: azonnal
Felelıs: Krucsai József polgármester

Krucsai József polgármester: Május 14-én lesz a pályán egy Bozsik program. Hogy legyen,
elegendı labda 10 db 4-es labda legyen. Ezt kellene, megvásároljuk. 2800-3100-ig van a
labdának darabja.
Nagy Gézáné alpolgármester: Ki bonyolítja le?
Krucsai József polgármester: Feriék a csapattal együtt.
Kérem a képviselı-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy a gyermekek részére a Bozsik
programba labdákat vásároljunk, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 4 igen egy tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
37/2012.(IV.24) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy
határoz, hogy a Bozsik programban részt vevı gyerekek részére
10 db labdát vásárol, amelyeket az Ó-maros Menti
Hagyományırzı Egyesület részére átad.
Határidı: azonnal
Felelıs: Krucsai József polgármester

Sramkó Katalin hivatali dolgozó: Tájékoztatom a képviselı-testületet, hogy Eu intevenciós
élelmiszersegély pályázaton sikeresen pályáztunk, így az elızı évekhez hasonlóan az év
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folyamán két alkalommal tudunk támogatni élelmiszer segély formájában 220 rászoruló
családot. A raktárból való ideszállításhoz kérném majd a képviselı-testület segítségét.
Román Aranka ÜB külsı tagja: Petıfi utcai kövesút állapota egyszerően elviselhetetlen.
Kérdeztem, hogy segítenétek, fekvırendır, vagy mennyibe kerülne portánként az út
megcsináltatása. Valamit kellene, mert ablakot nem lehet nyitni, kiteregetni nem tudunk,
valamit kellene csinálni. Nem azt mondom, hogy az önkormányzat húzzon oda utat, de
próbáljunk megoldást keresni. Akár fekvı rendır, akár aszfaltozást.
Krucsai József polgármester: Ezt beszéltük több emberrel is. Ennek, hogy hézagoló réteget
kapjon és bitumennel lezárni ennek m2-e 18 ezer forint lenne. Ez 4,2 m széles és 1 km hosszú
akkor lehet számolni.
Fekvırendırt ilyen útra nem is lehet tenni. Mikor a szakembert kivittem, akkor azt mondta,
hogy ez a legolcsóbb ár.
Több tárgy és hozzászólás nem lévén Krucsai József polgármester az ülést 14.35 órakor
bezárta.

Kmf.
Krucsai József
Polgármester

Dr. Sódar Mária
jegyzı

Szabó György Béla
Jkv. Hitelesítı

Nagy Gézáné
jkv. hitelesítı
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