Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38.
Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331
13/2012.
JEGYZİKÖNYV
Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én
13.00 órai kezdettel megtartott ülésérıl.
Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme
Jelen vannak:

Krucsai József polgármester
Nagy Gézáné alpolgármester
dr. Gógucz Erzsébet Mónika
Laduver Attila
Restály László
Szabó György Béla képviselık

Jelen vannak még. dr. Sódar Mária jegyzı
Sramkó Katalin hivatali dolgozó jkv.vezetı

Krucsai József polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülésrıl
hiányzik Laurovics István , aki távolmaradását nem jelezte. A jegyzıkönyv vezetésére
felkérem Sramkó Katalin hivatali dolgozót, hitelesítésére javaslom Nagy Gézáné
alpolgármestert és Restály László képviselıt megbízni. Napirendi pontokként javaslom
elfogadni a meghívóban szereplı napirendi pontokat.
A képviselı-testület tagjai a javaslattal egyhangúan egyetértettek.
1. Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ Alapító Okiratának módosítása
Elıadó: Krucsai József polgármester
Krucsai József polgármester: Medgyesegyháza képviselı-testülete ezt már elfogadta, ezt
kellene nekünk is elfogadni, hogy két csoport indulhasson Medgyesbodzáson illetve az egyéb
pontosítások miatt.
Láttuk az elıterjesztés kiegészítését, hogy szeretnénk, ha az újonnan felvett dolgozóknak a
munkaviszony megszőnése esetén, ne mi vállaljuk a terheit, hanem a gesztor önkormányzat.
Igazságtalan, hogy beleszólásunk nincs, de a költséget mi tegyük hozzá.
Kérem, aki az elsı határozati javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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50/2012.(VII.10.) határozat

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Schéner Mihály Nevelési és
Oktatási Központ Alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Alapító okirat 3.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. Az intézmény típusa:
Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény.”
Alapító okirat 4.) pontjának címe helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4. az intézmény önálló intézményegységei:”
Alapító okirat 5.) pontjának rendelkezései hatályukat vesztik.
Alapító okirat 11.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„11. Felvételi körzete:
Általános iskolai nevelés és oktatás 1-8. évfolyam:
Medgyesegyháza, Pusztaottlaka és Medgyesbodzás közigazgatási területe.
Óvodai nevelés:
Medgyesegyháza, Pusztaottlaka és Medgyesbodzás közigazgatási területe.”
Alapító okirat 16. pont 889101 Bölcsıdei ellátás (1997:XXXI.tv.42.§. Gyvt.) tevékenység,
szakfeladat szám törlésre kerül.
Alapító okirat 16. pont
851011 Óvodai nevelés, ellátás (1993:LXXIX.tv.20.§.a) tevékenysége, szakfeladat száma
kiegészül az alábbi szövegrésszel:
„ - úszásoktatás,
•

angol nyelv”

Alapító okirat 16. pont
- 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása 1-4. évfolyamon.
(1993:LXXIX.tv.20.§.b), tevékenysége, szakfeladat száma kiegészül az alábbi
szövegrésszel:
„-1-2. évfolyamon iskolaotthonos rendszerben
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•

úszásoktatás”

Alapító okirat 16. pont
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
tevékenysége, szakfeladat száma kiegészül az alábbi szövegrésszel:
•

„úszásoktatás”

Alapító okirat 16. pont
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés tevékenysége, szakfeladat száma
kiegészül az alábbi szövegrésszel:
„ 3-6. évfolyamon”
Alapító okirat 16. pont
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés tevékenysége, szakfeladat száma kiegészül
az alábbi szövegrésszel:
„ 7-8. évfolyamon”
Alapító okirat 16. pontja kiegészül az alább tevékenységgel, szakfeladat számmal:
„ 910121 Könyvtári állomány (iskolai könyvtári) gyarapítása, nyilvántartása”
Alapító okirat 17. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„17. Az intézmény évfolyamai:
17.1. Általános tantervő tagozat
1-8. évfolyammal mőködı általános iskola 2-2 osztállyal
17.2. Sajátos nevelési igényő tanulók részére
1-8. évfolyammal mőködı általános iskola
17.3. Óvodai nevelés sajátos és nem sajátos nevelési igényő gyermekek részére
3-8 éves korú gyermekek ( kis- középsı-nagy csoport tiszta és vegyes életkorú
csoportokban) 8 csoportban.
Alapító okirat 18. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„18. Intézmény befogadóképessége:
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18.1. Általános iskolai nevelés, oktatás
medgyesegyházi intézményegység 436 fı
ebbıl: Jókai u. 3. 120 fı
Luther u. 5-7. 316 fı
18.2. Óvodai nevelés
medgyesegyházi intézményegység 150 fı
ebbıl: Hısök u. 2 125 fı
Bánkút, Kossuth u. 10. 25 fı
medgyesbodzási telephely: 50 fı”
Az alapító okirat módosítás hatályba lépésének napja: 2012. szeptember 1.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az intézmény-fenntartó társulás valamennyi
településének jóváhagyását követıen a módosított, és a módosítással egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirat aláírására.
Határidı: 2012. szeptember 1.
Felelıs: Krucsai József polgármester
Krucsai József polgármester: A következı határozati javaslattal aki egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

51/2012.(VII.10.) határozat

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy
határoz,hogy a medgyesbodzási óvodai csoportbıvítés kapcsán a
Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ más telephelyérıl
a medgyesbodzási óvodába áthelyezett közalkalmazottak/
munkavállalók munkajogi jogviszonyának esetleges
megszüntetése kapcsán a felmentési valamint végkielégítési
költségeket nem vállalja.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Krucsai József polgármester
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2. Mezıkovácsháza Rendırkapitányság kapitányságvezetı kinevezésének
véleményezése
Elıadó: Krucsai József polgármester

Krucsai József polgármester: Az elıterjesztést mindenki megkapta, ehhez nincs szóbeli
kiegészítés.
Nagy Gézáné alpolgármester : Örülünk, hogy az elmúlt testületi ülésen személyesen is
megismerhettük.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
52/2012(VII.10) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselı-testülete
támogatja Dr. Bede Sándor r. ırnagy kapitányságvezetıi
kinevezését a Mezıkovácsházi Rendırkapitányágon.
Határidı: azonnal
Felelıs: Krucsai József polgármester
3. Balatonfüredi Üdülı tulajdonjogáról
Elıadó: Krucsai József polgármester
Krucsai József polgármester: Az üdülı tulajdonjogáról lenne szó. Szakszervezeti tulajdon
volt, a tanácsi rendszerben, minden Tanács részarányosan beleszállt, most ez bekerülne az
Önkormányzatok vagyonába. Eddig is voltak közös költségek, amelyeket nekünk viselni
kellett.

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

53/2012.(VII.10.) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselı-testülete
egyetért azzal, hogy a Balatonfüred belterület 3928/I/4 hrsz.-ú
természetben 8230 Balatonfüred Kosztolányi Dezsı utca 4. fsz.
4. ajtó sz. alatt fekvı 29 négyzetméter alapterülető 1 szobás
üdülıegység megnevezéső (hozzá tartozó 28/199912-ed eszmei
hányad) üdülıingatlanra vonatkozóan Medgyesbodzás
Önkormányzatának tulajdonjoga bejegyzésre kerüljön az
ingatlan-nyilvántartásba, az építéshez való hozzájárulásnak
megfelelı tulajdoni hányadban, közös tulajdon elismerése
jogcímén.
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A képviselı-testület egyetért azzal, hogy – amennyibe más
jogutód tulajdonostárs önkormányzat az eredeti tulajdoni
hányada tulajdonjogára nem tartana igényt, akkor – ezen érintett
önkormányzat tulajdoni hányada, (ugyancsak az építéshez való
hozzájárulás arányában) ellenérték nélkül átruházásra kerüljön a
tulajdonostárs önkormányzatok részére.
Ez utóbbi esetben a Képviselı-testület az érintett tulajdonostárs
önkormányzat átruházott tulajdoni hányadának arányos részét
elfogadja.
A képviselı-testület felhatalmazza az önkormányzat
polgármesterét a fentieknek megfelelı tartalmú okirat aláírására.
Határidı: Döntésrıl való értesítésre azonnal
Okirat aláírására: megkeresés szerinti idıben
Felelıs: Krucsai József polgármester

4. Polgármesteri Hivatal főtéskorszerősítése tárgyában döntés
Elıadó: Krucsai József

Krucsai József polgármester: A pályázat beadásáról kellene dönteni, ez most lesz kiírva az
ısszel.
Laduver Attila képviselı: Tudtok már valami elızetes számítást, önerı, egyebek.
Krucsai József polgármester: Ugyanebben a koncepcióban lesz, önerı 15 %. Ezt ha
indulunk a pályázaton és valamilyen oknál fogva nem tudjuk bevállalni, a 4- 4,5 milliót akkor
is biztosítani kell.
Dr. Sódar Mária jegyzı: A megbízási díjról van szó. Ha beadjuk és megbízzuk a céget,
akkor akár igénybe vesszük, akár nem vesszük igénybe megilleti a vállalkozót.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: Nekem kérdésem, hogy lakással, vagy lakás nélkül.
Szeretném és kérem, hogy a lakás ne legyen benne.
Krucsai József polgármester: De hát addig még van idı, lehet késıbb is meg lehet
változtatni.
Dr. Sódar Mária jegyzı: Most kell eldönteni. Lakással, vagy lakás nélkül.
Krucsai József polgármester: Megértem Mónikát, hogy ez körülményes.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: Azon is kellene gondolkodni, hogy jövıre lesz
hivatal vagy nem.
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Krucsai József polgármester: Hivatal biztos lesz.
Nagy Gézáné alpolgármester: Nekem aggályom van az óvoda plusz költsége miatt. Nem
lehetne ebbe késıbb belemenni?
Krucsai József polgármester: Azért mondom, késıbb is lehet csatlakozni, ha úgy döntünk
akkor most felfüggesszük és ha lesz biztosabb akkor majd elıvesszük.
Laduver Attila képviselı: Én azt mondom menni kell, 5-10 éven belül megtérül.
Dr. Gogucz Mónika Erzsébet: Azt sem tudjuk jövıre lesz-e még hivatal, vagy iroda.
Laduver Attila képviselı: Mindenképpen csak elıremenekülést javaslok , ha egy ember
dolgozik, akkor is főteni kell.
Kérem a képviselı-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy a főtéskorszerősítési pályázaton
vegyünk részt, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
54/2012.(VII.10.) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy
határoz, hogy a KEOP 5.3 pályázati kiírásra a Polgármesteri
Hivatal főtéskorszerősítése tárgyában. Felkéri az Aerraart Kft-t,
hogy a benyújtott mőszaki terveket módosítsa úgy hogy a
főtéskorszerősítés tervezett beruházásban a Széchenyi u 38. sz
alatti szolgálati lakás ne vegyen részt. A polgármester
meghatalmazza az ennek megfelelı megbízási szerzıdés
aláírására.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Krucsai József polgármester

5. Bejelentések
Krucsai József polgármester:
- Gyógyszertár ablakcserére megkeresett a gyógyszerész, ı vállalja az ablakok cseréjét,
akkor ı elvégzi és a bérleti díjból levonnánk.
Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta.
55/2012(VII.10.) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy
határoz, hogy hozzájárul Utiné Pete Mária bérlı elvégezze az
Önkormányzat tulajdonát képezı Széchenyi u. 61.sz alatti
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Gyógyszertár épület ablakcseréjét. A képviselı-testület
hozzájárul, hogy a bemutatott számla ellenében, a végzett
felújítás a bérleti díjból levonásra kerüljön.
Határidı: azonnal
Felelıs: Krucsai József polgármester

Krucsai József polgármester:
-

A Családsegítı szolgálat helyiségében a volt pártháznál az akadálymentesítést meg
kellene csinálni. Ideiglenes megoldás volt. A végleges akadálymentesítés 200 ezer
forintba kerülne.

Dr. Sódar Mária jegyzı: Kormányhivatal ellenırzést tartott és kifogásolta, hogy nem
megfelelı a helyiség akadálymentesítése, kérték, hogy ezt pótoljuk, ezért került ez most a
képviselı-testület elé.
Krucsai József polgármester: Kérem a képviselı-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy az
akadálymentesítést elvégezzük, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
56/2012.(VII.10.) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy
határoz, hogy a Széchenyi u. 45. szám alatt a Családsegítı és
Gyermekjóléti Szolgálat épületének akadálymentesítését
elvégzi. Az akadálymentesítés költségeire 2012. évi
költségvetésében 200 ezer forintot biztosít.
Határidı: 2012 augusztus 31.
Felelıs: Krucsai József polgármester

Krucsai József polgármester:
- Nagycsaládosok kérték a gábortelepi óvodaépület átadásátMondtuk, ha elıre látunk
valamit nem zárkózunk el tıle. Most úgy néz ki két évig még nem tudjuk visszaállítani
az óvodát, hogy a nagycsaládosoknak is biztosítva legyen a helyiség, akkor ha úgy
döntünk át tudjuk adni.
Nagy Gézáné alpolgármester: Támogatom, nem zárkózom el. Azt szeretném kérni, leltárilag
adjuk át az ott lévı eszközöket.
Krucsai József polgármester: Megállapodást fogunk velük kötni. Kérem, aki egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
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A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
57/2012.(VII.10.) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy
határoz, hogy a Medgyesbodzás Vasút u. 25. sz alatti egykori
óvoda épületet a Gábortelepi Nagycsaládosok Egyesülete
rendelkezésére bocsátja térítésmentesen határozatlan idıre. A
rendelkezésre bocsátás feltétele, hogy az egyesület igazolja,
hogy megfelel a 2011. évi CLXXV törvény 75.§ (1)
bekezdésben foglaltaknak.
A térítésmentes használat feltételeként az önkormányzat
kulturális feladataiban való közremőködésrıl külön
megállapodás készül. A megállapodás aláírására a Képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Krucsai József polgármester

Krucsai József polgármester:
- Itt volt a június 9-i jégverés a településen, ami igen nagy kárt okozott a gazdáknak. Az
önkormányzatnak is lett némi kára, nemcsak az , hogy a falunapot idı elıtt kellett
beszüntetni. Megkeresett egy cég, aki Baranyában 30-40 hektáron védi a területet. 70
%-os jég ellen védelmet biztosít. Úgy gondoltuk a jegyzınıvel,ha a dinnye lemegy
összehívjuk a gazdákat, mert ennek a telepítése 900 ezer forint volna, meg utána a
föltöltése. Több település vezetıjével beszéltünk, ott is fölmerült, jó volna biztosítani a
védelmet, mert ennek csak ez a védelme van, se letakarni, se mást nem lehet, tudjuk
milyen helyzetben vannak a mezıgazdaságban, ha úgy döntenek a gazdák, hogy
hajlandóak belépni anyagilag, akkor ez ki fog épülni. Én magam is megnéztem a
károkat, az MVH felé fordultam, leírták, hogy ki nyújthat be kárigényt. Ezt egy
fórumon át fogjuk beszélni, és ha hajlandók kiépítésre kerül. Nem kell most
szavaznunk, majd megkérdezzük.
Laduver Attila képviselı: Nem francia találmány, mai napig mőködik a délvidéki
területeken, a 70-es évek óta Magyarországon is mőködtek, csak ez pénz.
Krucsai József polgármester: Az a rakétás rendszer volt, de ez a kristályos. Ilyen
ezüstkristály.
Restály László: Lehet említettem, de elmondom még egyszer, két utca szakaszunk van, ahol
a járdák járhatatlanok. A temetı mellett szinte járhatatlan, a Petıfi meg a Hunyadi közti
szakasz járhatatlan. Nem nagy dolog, ezt tegyük járhatóvá.
Krucsai József polgármester: A temetınél már kint vannak. Nem a járdával van gond,
hanem a növényzettel.
Laduver Attila képviselı: A startmunkások azonnal indulnak, ahogy szabadulnak meg a
mezıgazdasági munkából.
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Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: Start munkával baj volt, baj van és baj lesz. Nem
bírják a meleget, ebbe az idıben nem tudok mit csinálni, mint 1-2 napra kiírom az embereket.
Szóbeszéd már van, hogy nagyon csípi a szemeket, hogy én ütre-csapra adom az igazolást.
Minden igazolás megalapozott, ha bejön hozzám, hogy rosszul van és a melegtıl akkor
indokolt, hogy 1-2 napot pihenjen. Nem igaz, hogy nem lehet megoldani, hogy a legmelegebb
déli órákban ne kelljen a földön dolgozniuk. Ez máskor is úgy volt, hogy jöttek hajnalban a
közmunkások, és délután, de a déli órákban nem voltak a tőzı napon
Laduver Attila képviselı: Nekem erre nincs ráhatásom, azt tudom mondani gyerekek, ezek a
megfogalmazott vádak. Nem tudok mit mondani, ott dolgozni kell, ehhez hozzá kell
szokjanak, hogy dolgozni kell.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: Ne mondd, hogy 40 fokos melegben is dolgozni
kell a paprikaföldön, hogy azt nem lehet ésszerően átszervezni a munkarendben.
Laduver Attila képviselı: Persze küldjük el Malibuba ıket nyaralni! Dolgozni kell, ennyi
Nagy Gézánál is dolgoznak a dinnyében.
Szabó György Béla képviselı: Hagyjuk abba ezt a vitát.
Laduver Attila képviselı: Ez a tanulóév, hogy mit lehet ezekkel az emberekkel kezdeni,
biztos lesznek problémák, egy a lényeg dolgozni kell, ebbıl nem lehet engedni, tanulóév ez
orvosnak, mindenkinek, ha 2014-ben az LMP gyız, amit nem hiszek, akkor is dolgozni kell,
és punktum!
Restály László képviselı: Attila nincs igazad, vannak elıírások, nagyon kíváncsi lennék rá
Te hogy bírnád napokon át 40 fokban, vannak ott elıírások, mikor hogy lehet dolgozni, ezt be
kéne tartani. Meg lehet azt oldani. Nem azt, hogy nem kell dolgozni, de lehetne ott hajnalban
is, meg este.
Laduver Attila képviselı: Nagyon könnyen meg tudtok fogalmazni kritikákat, de építı
javaslatokat nem tudtok megfogalmazni.
Szabó György Béla képviselı: Az építı javaslat volna a dupla pénz a munkásoknak.
Laduver Attila képviselı: Az elsı év tanulóév punktum téma lezárva, ez van.
Több hozzászólás nem lévén Krucsai József polgármester az ülést 13.50 órakor bezárta.
Kmf.

Krucsai József
Polgármester

Dr. Sódar Mária
jegyzı

Nagy Gézáné
Jkv. Hitelesítı

Restály László
jkv. Hitelesítı
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