Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38.
Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331
7/2012.

JEGYZİKÖNYV

Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 27-én
13.30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme

Jelen vannak: Krucsai József polgármester
Nagy Gézáné alpolgármester
dr. Gógucz Erzsébet Mónika
Laduver Attila
Restály László
Laurovics István
Szabó György Béla képviselık
Román Aranka Ügyrendi bizottság nem képviselı tagja
Jelen vannak még. dr. Sódar Mária jegyzı
Sramkó Katalin hivatali dolgozó jkv.vezetı

Krucsai József polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülésrıl
nem hiányzik senki. A jegyzıkönyv vezetésére felkérem Sramkó Katalin hivatali dolgozót,
hitelesítésére javaslom Nagy Gézáné és Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselıket megbízni.
Napirendi pontokként javaslom elfogadni a meghívóban megjelölteket

A képviselı-testület a javaslatokkal egyhangúan egyetért.

1. napirend
Állásfoglalás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról
Elıadó: Krucsai József polgármester

Krucsai József polgármester: Nagykamarás keresett meg minket tárgyalási szinten. Az
anyagot mindenki megkapta. Ismert, hogy 2013-tól 2000 lélekszám alatti önkormányzatok
önállóan nem mőködhetnek. Több szempontot figyelembe kell venni, az önkormányzat és a
munkaerı megtartás szempontjából. Konkrétumot még nem tudunk, a törvényt meghozták, a
résztörvényeket még ezután fogják elfogadni. A tájékoztatáson azt mondták mérlegeljünk,
keressük a lehetıséget az I. félévben és a II. félévben kössük meg a megállapodást.
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Laduver Attila képviselı: Nagyon szimpatikus Nagykamarás, semmi kifogásom ellene,
tiszta szívembıl örülnék, ha velük tudnánk kialakítani közös önkormányzatot, viszont
mennyire életszerő, hogy nem határos a két település? Az más kérdés, hogy egy szempont,
hogy közel azonos település, úgy tudom Nagykamaráson az iskola még mőködik közös
fenntartással Magyarbánhegyessel. Nem tudom annyi kiszivárgás van-e, hogy ha közös
önkormányzatot hozunk létre, akkor egy jegyzı egy polgármester lesz?
Dr. Sódar Mária jegyzı: Nem. A hivatal lesz közös, egy jegyzı lesz, és a polgármester
marad mindkét településen.
Laduver Attila képviselı: Akkor mit spórolunk ezen?
Krucsai József polgármester: Semmit. A településen a hivatal megmarad, egy jegyzı marad.
A településhatár nem akadály, ha egy település van közöttünk.
Laduver Attila képviselı: Az létezhet, hogy nem csak kettı, hanem több település társul?
Krucsai József polgármester: Maximum 7 település lehet.
Laduver Attila képviselı: Legjobb ismeretem szerint Pelle polgármester közel a
rendszerváltás óta polgármester. Egy megfontolt nyugodt szakemberrel dolgozhatunk együtt.
Úgy gondolom az lenne a jó, hogy minél több település társuljon.
Krucsai József polgármester: Ez nem kizáró ok, ha most a testület felhatalmaz, hogy
társuljunk.
Dr. Gógucz Erzsébet Mónika képviselı: Milyen elınnyel és hátránnyal jár a gesztorság? Mi
nem akarunk semmilyen módon gesztorságot?
Krucsai József polgármester: A nagyobb létszámú település a gesztor.
Dr. Gógucz Erzsébet Mónika képviselı: Ez le van írva?
Dr. Sódar Mária jegyzı: Ez megállapodás kérdése
Dr. Gógucz Erzsébet Mónika: Semmi kifogás ez ellen, de más lehetıség nincs?
Krucsai József polgármester: Tárgyalás szinten volt Nagybánhegyes, csak úgy néz ki, hogy
másfele mennek.
Laurovics István képviselı: Elıírás, hogy járáson belüli legyen?
Dr. Sódar Mária jegyzı: Igen, az új elıírás szerint járáson belüli települések társulhatnak.
Laduver Attila képviselı: Visszatérve erre úgy gondolom, hogy ezt a napirendi pontot
kiveséztük, a polgármestert felhatalmazzuk.

2

Krucsai József polgármester: Így van én folyamatosan beszámolok majd ez nem zárja ki,
hogy más település is társuljon.
Laduver Attila képviselı: Én úgy gondolom, hogy bár vannak kisebb ellentétek, de itt 20
éven át közös vezetés volt Pusztaottlakával, a gesztust meg kell tenni feléjük.
Krucsai József polgármester: Ez majd közös döntés lesz, Dombiratos is bejelentkezett.
Laduver Attila képviselı: Akkor is úgy gondolom, hogy Pusztaottlakával fel kell venni a
kapcsolatot.
Nagy Gézáné alpolgármester: Annak is örülnék, hogy ha a gesztorság Medgyesbodzáson
maradna.
Krucsai József polgármester: Közös testületi ülések lesznek még addig, majd eldöntjük,
közös érdekeink vannak.
Kérem, aki egyetért azzal, hogy kezdjünk tárgyalásokat Nagykamarással közös hivatali
társulás ügyében kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
19/2012.(III.27.) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselı-testülete
elızetes szándéknyilatkozatot tesz, hogy 2013 január 1-jétıl
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX törvény 2013. január 1-jétıl hatályos rendelkezése
szerinti közös önkormányzati hivatalt hoz létre Nagykamarás
Község Önkormányzatával.
Határidı: azonnal
Felelıs: Krucsai József polgármester

2. napirend
2012. évi közbeszerzési terv
Elıadó: Krucsai József polgármester

Krucsai József polgármester: 2012-ben nem lesz közbeszerzési pályázat, ehhez nagyon
nincs mit hozzátenni, kérem aki egyetért ennek határozatba foglalásával, kézfelnyújtással
szavazzon.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

20/2012.(III.27.) határozat
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Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselı-testülete az
Önkormányzat 2012. évi összesített közbeszerzési tervét az
alábbiak szerint hagyja jóvá:

Összesített Közbeszerzési terv
Ajánlatkérı neve: Medgyesbodzás Község Önkormányzata
Székhelye: 5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38.
Beszerzés éve: 2012
I.
II.
III.
IV.
V.

Árubeszerzés : Nemleges
Építési beruházás:Nemleges
Építési koncesszió : Nemleges
Szolgáltatás megrendelése : Nemleges
Szolgáltatási koncesszió : Nemleges

Felelıs: Krucsai József polgármester
Határidı: értelem szerint

3. Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ Alapító okiratának a Medgyesegyháza
Pusztaottlaka – Medgyesbodzás Alapfokú Közoktatási Intézményfenntartó Társulási
megállapodásának módosítása
Elıadó: Krucsai József polgármester

Dr. Sódar Mária jegyzı: Az elıterjesztésben kérem nézzük meg, az nem 35 hanem 25 fı,
mivel a csoportlétszám maximálisan ennyi lehet.
Dr. Gógucz Erzsébet Mónika képviselı: Ez az a társulás ami köszönı viszonyban sincs a
valósággal. Mi van a 100 ezer forintos hozzájárulással?
Dr. Sódar Mária jegyzı: Ezt most már lakosság arányosan határozták meg.
Krucsai József polgármester: Az iskolákat vissza fogja venni a kormány, még nem tudnak
konkrét válaszokat adni a normatívákra. A törvények még nincsenek hozzáigazítva.
Nagy Gézáné alpolgármester: A képviselıtársaim azon vitatkoztak, hogy 25 a létszám és itt
30 gyerek lesz ısztıl.
Krucsai József polgármester: Addig amíg a beiratkozás nem történik meg errıl nem tudunk
beszélni. Majd utána fogunk errıl döntést hozni.
Kérem aki egyetért az elıterjesztésben közölt határozati javaslatok elfogadásával,
kézfelnyújtással szavazzon.
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A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

21/2012.(III.27.) határozat
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a
Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ Alapító Okiratát
az alábbiak szerint módosítja
Alapító okirat 4.) pontjában a „Általános Iskola” és a „5665 Pusztaottlaka,
Felszabadulás u. 12.” szövegrész hatályát veszti.
Alapító okirata 11.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 11 Felvételi körzete:
Általános iskolai nevelés és oktatás 1-8. évfolyam:
Medgyesegyháza, Pusztaottlaka és Medgyesbodzás közigazgatási területén a medgyesegyházi
intézményegység és telephelye.
Óvodai nevelés:
Medgyesegyháza és Pusztaottlaka közigazgatási területén a medgyesegyházi
intézményegység és telephelye.
Medgyesbodzás közigazgatási területén a medgyesbodzási telephely.
Bölcsıdei ellátás:
Bölcsıdei ellátási területe Medgyesegyháza közigazgatási területe.”
Alapító okirat 15.) pontja az alábbiakkal egészül ki:
Az intézmény Pénzforgalmi bankszámla száma: 11733137-16654907
Alapító okirata 16.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„16. Az intézmény tevékenységei, szakfeladat számai:
Alaptevékenységek:
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889101 Bölcsıdei ellátás (1997:XXXI.tv.42.§.gyvt.)
851011 Óvodai nevelés,ellátás (1993:LXXIX.tv.20.§.a)
851012 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése,ellátása:
A többi gyermekkel együtt nevelhetı gyermek aki:
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés
fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzd
- a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenességével küzd
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása 1-4. évfolyamon.
(1993:LXXIX.tv.20.§.b)
852012 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése,
oktatása (1-4. évfolyamon)
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés
fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdı tanulók általános iskolai oktatása (1-4.
évfolyamon)
- a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenességével küzdı
tanulók általános iskolai oktatása (1-4. évfolyamon)
852013 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása 1-4
évfolyamon.
- román nyelvoktatás
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
852022 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása
(5-8. évfolyamon)
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- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés
fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdı tanulók általános iskolai oktatása (5-8.
évfolyamon)
- a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenességével küzdı
tanulók általános iskolai oktatása (5-8. évfolyamon)
852023 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása 5-8.
évfolyamon
- román nyelvoktatás
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni nevelése
855913 Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855916 Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
522000 Szállítást kiegészítı egyéb szolgáltatás
493909 Máshová nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás (iskolabusz szolgáltatás)
856099 Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
- logopédiai ellátás
- gyógytestnevelés
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931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése
811000 Építményüzemeltetés
Alapító okirat 18.1) pontja az alábbiakkal egészül ki:
„ebbıl: Jókai u. 3. 120 fı
Luther u. 5-7. 316 fı”
Alapító okirat 18.2) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„18.2. Óvodai nevelés
medgyesegyházi intézményegység 145 fı
ebbıl: Hısök u. 2 125 fı
Bánkút, Kossuth u. 10. 20 fı
medgyesbodzási telephely: 25 fı”
Alapító okirat 20.1) pont elsı bekezdése az alábbiakkal egészül ki:
„ Medgyesegyháza, Jókai u. 3.”
Alapító okirat 20.1.) pontjában a „Pusztaottlaka Községi Önkormányzat tulajdonában
lévı, az önkormányzat törzsvagyona körébe sorolt Pusztaottlaka belterület,
Felszabadulás u. 12. sz.” szövegrész hatályát veszti.
Alapító okirata 23.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„23.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
a) A közalkalmazottak jogállásáról szól 1992. XXXIII. törvény alapján létrejövı
közalkalmazotti jogviszony.
b) A Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény alapján létrejövı
munkaviszony.
c) A Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrejövı egyéb
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foglalkoztatásra irányuló jogviszony.”
Felelıs: határozat megküldésére: dr. Sódar Mária jegyzı
Határidı: értelem szerint
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
22/2012.(III.27.) határozat

Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a
Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az elıterjesztés
szerinti tartalommal elfogadja. Az egységes szerkezetbe foglalt
Alapító okirat jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét
képezi.
Felelıs: határozat megküldésére: dr. Sódar Mária jegyzı
Határidı: értelem szerint

A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
23/2012.(III.27.) határozat
Medgyesbodzás község Önkormányzat képviselı-testülete a
Medgyesegyháza Pusztaottlaka -Medgyesbodzás Alapfokú
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási
megállapodását az alábbiak szerint módosítja:
(1) A Társulási megállapodás bevezetı részében, a I.fejezet 3. ;5.;8 pontjaiban.; a III
fejezet 5.b.) 5. c) pontjaiban;IV, fejezet 8. pontjában; V. fejezet 2. a) , 2.b), pontjában
a „ Nagyközségi „ szövegrész helyébe a „ Városi” szöveg lép”
(2) A IV fejezet 6. 7. pontjában, az V. fejezet 2.a), 3. a), 5., pontjában a „ Nagyközség „
szövegrész helyébe a „ Város” szöveg lép”
(3) A II fejezet 4. mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:” E cél érvényesülése
érdekében egy szervezető, 2 szakmailag önálló tagintézménybıl (óvoda , általános
iskola) álló közös igazgatású intézménnyé szervezik át a három település közoktatási
intézményeit.”
(4) A II. fejezet 2. pontjában az „ Általános Iskola és Óvoda „ szövegrész helyébe a „
Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ” szöveg lép.
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(5) A II. fejezet 4. pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
„ Az intézmény élés igazgató áll.
Szakmailag önálló intézményegységek:
a. Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ Általános Iskolája ( 1-8. évfolyamos)
5666 Medgyesegyháza Luther u. 7.
Telephely: 5666 Medgyesegyháza Jókai u. 3.
b.

Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ Óvodája
5666 Medgyesegyháza Hısök u. 2
Telephely: 5666 Medgyesegyháza – Bánkút, Kossuth u. 10.
5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 41.

(6) A III. fejezet 2. pontjában a 2. mondat helyébe a következı rendelkezés lép:
„ Csatlakozni a következı tanévkezdés érdekében szükséges intézkedések megtétele
érdekében legkésıbb április 30-ig lehet.”
(7) A III. fejezet utolsó mondatában a „ tanév ( szorgalmi idı”) szövegész helyébe a „
május 31-ig „ szöveg lép.
(8) A III. fejezet 4. pontjában a „ három” szövegrész helyébe a „ négy „ szöveg lép.
(9) Az V. fejezet 1.a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ Az egyes tagintézmények által használt ingatlanok tulajdonjoga a tag önkormányzat
tulajdonában marad, és a tagintézmények használatába kerül. Ezen ingóságok és ingatlanok
beruházási és felújítási kötelezettségeirıl a tulajdonos önkormányzat saját forrásai terhére
gondoskodik.”

(10)
Az V. fejezet 2. c) pontjának 1. mondata hatályon kívül kerül, 2. mondatában a
„ tagintézmény” szövegrész helyébe a „ telephely „ szöveg lép.
(11)
Az V. fejezet 2. e) pontjában a a „ költségvetés ” szövegrész helyébe a „
lakosságszám „ szöveg lép.
(12)
Az V. fejezet 6. pontjaiban a „ pusztaottlakai , medgyesbodzási
tagintézményekben” szövegrész helyébe a „ telephelyeken” szövegrész lép.
(13)

A VI. fejezet 1. mondata hatályát veszti.

Felelıs: Krucsai József polgármester
Határidı: azonnal
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A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
24/2012.(III.27.) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselıtestülete a Medgyesegyháza –
Pusztaottlaka – Medgyesbodzás Alapfokú Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás Társulási
Megállapodását módosításokkal egységes tartalommal
elfogadja.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodás aláírására.
Felelıs: Krucsai József polgármester
Határidı. értelem szerint
A Társulási megállapodás a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
Dr. Gógucz Erzsébet Mónika képviselı: Azért ha ezt ilyen szépen megszavaztuk, akkor most ezt
betartatni kellene.
4. A Dél- Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Elıadó: Krucsai József polgármester

Krucsai József polgármester: kérdés van-e az elıterjesztéshez?
Amennyiben nincs , aki egyetért az elıterjesztésben közölt határozati javaslat elfogadásával,
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
25/2012.(III.27.) határozat

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselıtestülete jóváhagyja a Dél-Békési Kistérség Többcélú
Társulás Társulási Megállapodásának a Társulási Tanács
6/2012.(II.10) számú tanácsi határozattal történt
módosítását.
A 6/2012. ( II.10) sz tanácsi határozat jelen határozat
elválaszthatatlan mellékletét képezi.
Felelıs: Krucsai József polgármester
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Határidı: azonnal

5. Egyes szabálysértési tényállásokat tartalmazó önkormányzati rendeletek módosítása
Elıadó: Dr. Sódar Mária jegyzı

Dr. Sódar Mária jegyzı: Az új szabálysértési törvény elıírja, hogy a jövıben csak az lehet
szabálysértés amit törvény azzá minısít. Emiatt hatályon kívül kell helyezni önkormányzati
rendeletben szabályozott szabálysértési tényállásokat.
A rendelet egyidejőleg lépne hatályba az új szabálysértési törvénnyel, tehát 2012. április 15én.
Krucsai József polgármester: Kérem, aki az elıterjesztésben foglalt rendelet tervezet
elfogadásával egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta.
6/2012.(IV.13.) rendelet
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
megalkotta 6/2012.(IV.13.) önkormányzati rendeletét az egyes
szabálysértési tényállást tartalmazó rendeletek módosításáról
A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
6. Bejelentések

•

Dr. Sódar Mária jegyzı: Alapító okirat módosításáról lenne szó, jogszabályi
feltételeknek nem felelt meg az utolsó módosítás. További szakfeladatokat kell
visszahozni a hivatalba, a MÁK hiánypótlásra visszaadta. Az elıterjesztésben szereplı
további szakfeladatok fognak szerepelni az alapító okiratban. Elsı határozati javaslat a
módosítás, a második pedig az egységes szerkezető alapító okiratról. Harmadik
határozati javaslat, hogy az elızı testületi ülések februárban elfogadott módosításokat,
a Kt. Hatályon kívül helyezi.

Krucsai József polgármester: kérem, aki ezzel egyetért, kézfelnyújtással egyenként
szavazzuk meg a javaslatokat.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
26/2012.(III.27.) határozat
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Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV törvény 8.§ (1) bekezdése alapján Medgyesbodzás Községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2010. január 14-én kiadott Alapító Okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
I. Az Alapító Okirat 6.pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül:
Gazdálkodási jogkör: önállóan mőködı és gazdálkodó
II. Az Alapító Okirat 7.1. pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül:
8810 Szociális ellátás elhelyezés nélkül
8621 Járóbeteg ellátás
III. Az Alapító Okirat 7.2. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül:
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841114Országgyőlési képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115Önkormányzati képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választáshoz kapcsolósó
tevékenységek
841117Európai parlamenti képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841127Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841906Finanszírozási mőveletek
841112 Önkormányzati jogalkotás
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége.

Felelıs: dr. Sódar Mária jegyzı
Határidı: azonnal
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

27/2012.(III.27.) határozat
ALAPÍTÓ OKIRAT

Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV törvény 8.§ (1) bekezdése alapján Medgyesbodzás Községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát az alábbi egységes szerkezetbe adja ki:
A költségvetési szerv
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1.Neve: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2.Székhelye: 5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38.
3.Jogszabályban meghatározott közfeladata: Az Önkormányzat Igazgatási tevékenysége.
Az Önkormányzat mőködésével és az államigazgatási ügyek döntésre való elıkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása /A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV törvény 38.§ (1) / .
4. Illetékességi területe: Medgyesbodzás község közigazgatási területe
5. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38.
6.Gazdálkodási jogkör: önállóan mőködı és gazdálkodó.
7. A Polgármesteri Hivatal alaptevékenysége:
841105 Helyi
tevékenysége

önkormányzatok

valamint

többcélú

kistérségi

társulások

igazgatási

7.1. TEÁOR szerint:
8411 Általános közigazgatás
7.2. Szakfeladat szerinti besorolás
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841114 Országgyőlési képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választáshoz kapcsolósó
tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841906 Finanszírozási mőveletek
841112 Önkormányzati jogalkotás
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége.
8. A Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottjaira vonatkozó foglakoztatási jogviszonyok
megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselı, melyekre a köztisztviselık
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény az irányadó. Foglalkoztatottjainak jogviszonya
lehet továbbá közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló,
melyekre nézve a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó.
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Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi. IV.
törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.
9. A Polgármesteri Hivatal irányítása ,vezetése
A Polgármesteri Hivatalt a polgármester irányítja, és Medgyesbodzás Községi
Önkormányzat Képviselı-testülete által , pályázat útján , jogszabályban
meghatározott feltételeknek megfelelı , határozatlan idıre kinevezett jegyzı vezeti.
10. A Polgármesteri Hivatal szervezete és mőködése
A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését, mőködési rendjét, irányítását
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete által jóváhagyott Szervezeti és
Mőködési Szabályzat tartalmazza.
11. A Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.
11.1.Általános forgalmi adó alanyisága: Adóalany, általános szabályok alapján.

Medgyesbodzás, 2012. március 27.
P.H.

Krucsai József

dr. Sódar Mária

polgármester

jegyzı

A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

28/2012.(III.27.) határozat

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselıtestülete úgy határoz, hogy Medgyesbodzás Községi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának
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módosításáról , valamint egységes szerkezetbe
foglalásáról szóló 11/2012. (II.15.) illetve 12/2012.
(II.15.) KT. sz határozatait hatályon kívül helyezi.
Felelıs: dr. Sódar Mária jegyzı
Határidı: azonnal
•

Krucsai József polgármester: A gyepmesteri szerzıdés módosítására teszek
javaslatot. Jelentkezett egy ilyen vállalkozó, aki ezt a tevékenységet lényegesen
olcsóbban és hatékonyabban el tudná végezni, mint a mostani gyepmesteri szolgálat,
mert itt az utóbbi idıben jelentkeztek problémák, nem lettek az ebek elszállítva, ahogy
az kívánatosak lettek volna. Az ár is lényeges, 31.000 Ft-ot fizetünk havonta. Ez a
másik szolgáltató lényegesen olcsóbban végezni ezt. Ha most négy hónapos elmondási
idı van, az év hátralévı részére 100000 Ft-ért vállalná, és nincs utána tartási
kötelezettség. A következı évbe már itt is olcsóbb lenne a szolgáltatás.

Nagy Gézáné alpolgármester: Annyi kutyát elvisz egy évbe, 20 kutyát
Dr. Gógucz Erzsébet Mónika képviselı: Nem arról volt szó, hogy a mostani szerzıdést is
azért kötjük, mert akkor nincs utána tartási kötelezettség.
Laduver Attila képviselı: Az olcsóbbat mindig támogatjuk.
Nagy Gézáné alpolgármester: A jövı évet nem látjuk most tulajdonképpen.
Dr. Sódar Mária jegyzı: Jelenleg 40 ezret fizetünk havonta bruttóban + 2500 Ft / nap
kutyatartást Az új szerzıdés esetén az év végéig 100 ezret fizetünk, + 5000 Ft egyszeri díjat
kutyánként és nincs további díj.
Krucsai József polgármester: Kérem aki egyetért, hogy a régi szerzıdést felbontsuk,
kézfelnyújtással szavazzon.

A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

29/2012.(III.27.) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának képviselı-testülete úgy határoz,
hogy Gáspár Tamás vállalkozóval kötött gyepmesteri szolgáltatásra vonatkozó
szerzıdést felmondja.
A szerzıdés felmondására felhatalmazza a polgármestert.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Krucsai József polgármester
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Krucsai József polgármester: Kérem aki egyetért azzal, hogy az elıterjesztésben szereplı
ajánlatot elfogadjuk, kézfelnyújtással szavazzon.

A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
30/2012.(III.27.) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határoz,
hogy a Szekerczés Balázs 5661 Újkígyós Gerendási u. 10 sz alatti
vállalkozóval a gyepmesteri szolgáltatás ellátására szerzıdést köt.
A szerzıdés aláírására felhatalmazza a polgármestert
Határidı: Gáspár Tamás vállalkozási szerzıdésének lejártával
Felelıs: Krucsai József polgármester

Dr. Sódar Mária jegyzı: A napközi konyha melegvíz ellátására a Polgármesteri Hivatal
pályázatot nyert, mint ahogyan az a képviselı-testület elıtt ismert. A január 1-jétıl hatályos
jogszabályok alapján a Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat gazdálkodása különvált így
mivel ténylegesen az Önkormányzat a pályázó aki a konyha tulajdonjogával rendelkezik

Krucsai József polgármester: kérem, aki egyetért a módosítási javaslattal, kézfelnyújtással
szavazzon.

A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

31/2012.(III.27.) határozat
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal által megnyert
KEOP-4.2.0/A/2011-2011-0559azonosító számú pályázatot Medgyesbodzás
Község Önkormányzata átveszi.
A fejlesztés megvalósulási helye: (Medgyesbodzás Széchenyi u. 41.) Helyrajzi
száma:432
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselı-testülete a projekt költségvetését
az alábbiak szerint rögzíti:
Kivitelezési díj: 6.756.300 .- Ft
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Mérnöki feladatok díj: 80.000.- Ft
Tájékoztatás és nyílvánossági díj: 64.000.- Ft
Összes nettó költség: 6.900.300 .-Ft
Áfa: 1.863.081 .-Ft
Összes bruttó: 8.763.381 .-Ft
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete nyilatkozik, hogy 2012.
évi költségvetésében 1.314.507 Ft összegő saját erı rendelkezésre áll.
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a továbbiakban vállalja,
projektet a pályázati dokumentációban foglaltaknak megfelelıen megvalósítja, illetve
a támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt
beruházási szakaszát lezáró zárójelentés jóváhagyását követı 5. naptári év végéig
fenntartja és üzemelteti.
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza Krucsai
József polgármestert a pályázattal kapcsolat nyilatkozatok megtételére,
dokumentumok aláírására.
Felelıs: Krucsai József polgármester
Határidı: pályázati kiírásban meghatározott határidık

•

Krucsai József polgármester: Gábortelepen a falunapot június 9-én szeretnénk
megtartani.

•

Krucsai József polgármester:. EU élelmiszersegély pályázaton indultunk.

•

Laduver Attila képviselı: Régi temetınél többen kérték a vízmegoldást. Beszéltük,
hogy a közkútról mekkora összeg volna bevinni?
Krucsai József polgármester: A kaput megnyitottuk, ha másik kutat is nyitnánk, a
másikat meg kellene szüntetni. Most, hogy oldalról megnyitottuk oldalról a kaput. A
legtávolabbi sír kb. 40-50 méterre van a csap. Ez a közkút télen -nyáron üzemel. Azt
hiszem ezzel eleget tettünk a kérésnek.

•

Laduver Attila képviselı: Még olyan megkeresés volt, hogy a régi temetınél
kivágtak akácfát. Kiderült, hogy a plébános vágatta ki. Az az egyház tulajdona. Egy
sírt, vagy több sírt megrongált.
Krucsai József polgármester: Egy síremlék felújítása történt, semmi rongálás nem
volt. Szakszerően vágták ki el is vitték, a kivágott fát, ez az ı tulajdonuk. A sírt fel is
újították.

•

Dr. Gógucz Erzsébet Mónika: A főtéskorszerősítéssel kapcsolatban kérdezem, hogy
mekkora költséggel járna, hogy a szolgálati lakás kikerüljön ebbıl.
Mi van a játszótér pályázattal?
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Krucsai József polgármester: Októberre tervezték, hogy kiírják a Leaderben a
pályázatot. Majd készíttetünk külön tervet.
•

Dr. Gógucz Erzsébet Mónika képviselı: Közmunkával kapcsolatban még semmi
információ?
Krucsai József polgármester: Majd májusban fognak erre visszatérni.

•

Laduver Attila képviselı: A lakosságot a médián keresztül arról tájékoztatnám, hogy
nagy csodát ne várjon a Start munkán kívül. Itt nagyon nem lesz más. 6 órában ha
dolgozik, akkor gondolkodjunk a lakosság szempontjából az már nem tud napszámba
menni, viszont a startmunka 8 óra. Most is az mondom, hogy a 47 ezerbıl nem nagyon
lehet megélni, nagyon nehéz, de senki elıtt nincs elzárva az út, hogy keressen jobbat.
Az, hogy nem csinálok semmit, azért már nem fizetnek. Úgy tudom, hogy jelen
törvények szerint, aki kapja a segélyt, és nem csinál semmit azt is négy órában akár
egész évben behívhatom.

Dr. Sódar Mária jegyzı: Csak ha pályázok akkor lehet behívni.
Laduver Attila képviselı: Úgy gondolom, 2014 választásokig, hát december 31-ig menjünk,
addig túlságosan nagy más lehetıség nem lesz. Viszont az tény, hogy a Medgyesbodzás –
Pusztaottlaka - Medgyesegyháza közös pályázaton nyert az az 50 fı most nem tudom
mennyien vagyunk benne, de szerintem ott vagyunk, nem néztem utána, majd következı
ülésre pontos számokkal fogok jönni, ez nem kis dolog. Ezért mondtam én, hogy a
polgármesternek nem lesz mire pályáztatni, és látod be is következett. Amit nagyon
figyeljünk, hogy a hálón nehogy becsússzanak olyanok, asszem egy hónap kell, hogy 2013tól is járjon segély, erre nagyon figyeljünk, ne csússzon már ki a hálón, ne maradjon ki senki.
Krucsai József polgármester: Aki startmunkára alkalmatlan itt se biztos, hogy alkalmas
lesz, de azoktól meg nem vonják meg a segélyt. Az, hogy mennyien vállalják, errıl még
információnk sincs.
Laduver Attila képviselı: Majd én tájékoztatom a testületet errıl. Most nem figyeltem oda,
mert volt egy nagy behívás. Egy biztos, akik most ott vannak az elsı visszajelzések nagyon
pozitívak, tetszik nekik, hogy van elfoglaltságuk. Úgy néz ki kezdik megszokni, hogy itt
dolgozni kell. Új tavasz, új szerelem, új remények, biztos más lesz, ha kıkeményen
beindulnak a munkák.
Laurovics István képviselı: Garázs tetı hogy áll?
Krucsai József polgármester: Egy hét és készen van. A lindab le van szabva.
Román Aranka ÜB külsı tagja: Szeméttelep, már csak annyi hely van egy kocsi elfér. Nem
tudom megint úgy fog kinézni, mint tavaly.
Krucsai József polgármester: A talajtakarókra most egyeztettem, az idén is lesz szerzıdés.
Arról nem tehetek, hogy ennek ellenére mégis oda viszik. Nem mind bodzási aki oda viszi,
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sıt nem a bodzásiak viszik oda. Arra nincs kapacitás meg pénz, hogy oda bármilyen ırséget
kitegyenek.
Laduver Attila képviselı:: Buszmegálló takarítása, arra nem lehetne beállítani egy embert.
Mindig az takarítja aki ott lakik, és már szólt.
Krucsai József polgármester: Hetente egyszer mennek ki, de itt is itt van a szeméttároló, és
mellé dobálják. Szedjük, csak most nincs annyi emberünk rá.

Több tárgy és hozzászólás nem lévén Krucsai József polgármester az ülést 14.30 órakor
bezárta.
Kmf.
Krucsai József
Polgármester

Dr. Sódar Mária
jegyzı

Nagy Gézáné
Jkv. Hitelesítı

Dr. Gogucz Erzsébet Mónika
jkv. hitelesítı
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