Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38.
Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331
10/2011.

JEGYZİKÖNYV
Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 24-én
10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt 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: Gyıri Ferenc az Ó-Maros Menti Hagyományırzı Egyesület
képviseletében
dr. Sódar Mária jegyzı
Sramkó Katalin hivatali dolgozó jkv.vezetı
Krucsai József polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülésrıl
hiányzik Laurovics István képviselı, aki távolmaradását jelezte, az ülés határozatképes. A
jegyzıkönyv vezetésére felkérem Sramkó Katalin hivatali dolgozót, hitelesítésére javaslom
Restály László képviselıt és Szabó György Béla képviselıt megbízni.
Kérem a jelenlévıket, akik a napirendi pontokkal, a jegyzıkönyvvezetı és hitelesítık
személyével egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület tagjai a javaslatokkal egyhangúan egyetértettek.

1. Az Ó-Maros Menti Hagyományırzık Egyesületével kötendı együttmőködési megállapodás
Elıadó: Krucsai József polgármester
Krucsai József polgármester: írásban kiment az anyag, korrekt megállapodás tervezet úgy
gondolom.
Dr. Sódar Mária jegyzı: A megállapodás melléklete a leltár, ami most került kiosztásra.
Nagy Gézáné alpolgármester: köszönöm, hogy felvállalta az egyesület ezt a tevékenységet.
Egy kérésem van a megállapodással kapcsolatban, ha bérbe adja a bevétel kinek kerül
befizetésre?
Dr. Sódar Mária jegyzı: az egyesület részére.
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Krucsai József polgármester: A bejelentéseknél lett volna, hogy a sportegyesület
beszámolója. Az öltözık használhatóak, az öntözésrıl gondolkodunk most. Bízom, hogy a
sporttelep kielégítıen fog mőködni.
Laduver Attila képviselı: Közösen készült a megállapodás, vagy az önkormányzat
készítette?
Gyıri Ferenc meghívott : együtt készítettük el a megállapodást, végig egyeztettünk.
Restály László képviselı: olyan véleményem van vagy kérdésem, hogy nem tudom miért de
Takács Sándorral kötünk megállapodást. Nem tudom de maga az egyesület sem tiszta, ha
akarsz válaszolsz, ha akarsz nem. Feri ez az egyesület Medgyesbodzáshoz tartozik, vagy egy
nagyobb szervezethez? Mikor ott voltunk akkor beszéltük, hogy téged megbízott egy
egyesület alakításával, akkor hogy mi a feladatod meg, Sanyinak mi a feladata. Miért nem a
Maros mentivel kötünk, és utána meg kötne Sanyival, mert úgy hallottam ı lesz a szertáros.
Sok nem tiszta nekem.
Gyıri Ferenc : Éppen ez az az ok, ami miatt örülök, hogy itt lehetek. Elhoztam az
alapszabályt, amelyet a Cégbíróság elfogadott. A célok megismerését fontosnak tartom,
amelyet körbe is adok. Az elnevezés Ó-maros, mert ez a föld régen az Ó-maros völgye volt. A
név jelzi, hogy mi összességében kistérségben gondolkodunk. Voltak csanádapácai tagjaink,
jelen pillanatban nincsenek. Takács Sándor jelenleg a szervezet elnöke, ı az aláírója. Én
elnökségi tag vagyok, a sporttevékenység felvállalásakor a felállítandó labdarúgó szakosztály
vezetésével bíztak meg.
A keretek a háttér errıl szól, így szerepel az ı neve, mert ı a jogi képviselınk. Az
egyesülettel köt szerzıdést az önkormányzat, de az elnök aki eljárhat és szerepel a
megállapodásban.
Az egyesület azért jött létre, hogy a hagyományos közösséget megırizzük. Látva, hogy
gyenge a közösségi élet, ezért kívánunk közösségi tevékenységeket beindítani. Ilyen a sport.
Már kijárnak a fiatalok. Az idısek kulturált szórakozási lehetıségekre is gondolunk. Ehhez
szükséges egy közösségi hely, amely nem a kocsma. Ez a közösségi hely a sportpálya, a
közösségi események pedig a sport. Éves szinten 120 közösségi eseményt teremtünk. Ez volt
a lényeg amiért mi bekapcsolódtunk. A szándékunk teljesen tiszták és nonprofitok.
A régi sportegyesületet hivatalból megszüntette a bíróság, teljesen nulláról kellett építeni a
jogi alapokat is. A tehetséges fiatalok a környezı településekre szervezıdtek. Van 8 igazolt
fiatal a környék településein. Vissza kell ıket csábítani, vonzó helyet kell teremteni.
A csapat anyagi háttere teljesen megszőnt, az eszközök vagy elhasználódtak, vagy eltőntek.
Egy szerelésnyi felszereléssel sem rendelkezünk. Egy hónapja heti két alkalommal tartunk
edzéseket. Az önkormányzat elkezdte a terület rendezését. Az épültben is jelentıs felújítást
hajtott végre. Helyi edzı is van a faluban Oláh Imre rendelkezik a megfelelı lincenszel.
Megtörtént az elsı válogatás, szeretnénk, hogy helyi fiatalok kerüljenek a csapatba. Képesek
leszünk helyiekbıl összeállítani a csapatot.
Költségvetéssel kapcsolatban számomra is meglepı volt egy-két dolog, amit korábban már
elmondtam.
A nevezéssel kapcsolatos dokumentációkat már megkaptuk.
A költségvetést szeretném felvázolni. 20 fıvel gondolkodunk. Egyelıre ificsapatot nem
tudunk indítani. Remélem, hogy jövıre már igen.
A tömegsport részével kapcsolatban szükségünk van felszerelésre, mezre, rövidnadrágra,
sportszárra, sípcsontvédıre. 20 fıre vonatkoztatva 150 ezer forintos költséget jelent.
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A név szóba került, az Ó-maros menti szervezet a benevezı, de meghatározhatja, hogy
milyen néven szerepel a csapat. Medgyesbodzás-Gábortelep SE lesz az elnevezése a
csapatnak, a színe pedig a zöld-fehér lesz. Hagyomány ırzı felderítés alapján a régi szín ez
volt. Próbálunk felajánlásokat győjteni.
Összességében kb. 400 ezer forint az indulási költségünk.
Nagyon sok pályázat van, amibe mindenképpen be akarunk kapcsolódni. Focisuli, focitábor,
amatır pályák felújítása. A pályára remélhetıleg tudunk pályázni.
Nevezési díjat kell fizetni ami 60 ezer forint, és a 10 ezer forint éves tagdíjat kell fizetni.
Pályahitelesítést kell végezni.
Igazolási díjak 2200 Ft + áfa. Nekünk egyetlen igazolt játékosunk sincs. Minden játékost újra
kell igazolni. Versenyengedélyt minden játékosnak ki kell váltani, amely szintén 2200 Ft+
áfa. Az MLSZ érzi, hogy túl nagy terheket rak az amatır sportra, ezért felmerül, hogy a
késıbbiekben esetleg majd visszakaphassuk.
Orvosi igazolások. 4000 Ft/ fı ez a vizsgálat. Bírói díjak ez a legmagasabb tétel. Ebben az
MLSZ mindenképpen segíteni kíván a kis csapatoknak. Ez a múlt szezonban 355 ezer lett
volna, most ezt csökkentik 177 ezer forintra., ez még tovább csökkenhet, akár 90-100 ezer
forintig. Részletekben kell fizetni az elsı részletet szeptemberben.
Természetesen bevételi tervvel is próbálunk készülni. Szponzorokból, magánfelajánlásból, és
bérlet árusításból gondoskodunk. 5000 Ft éves bérleti díjban gondolkodunk, ez az összes
hazai mérkızés belépésére jogosít. Ez jogosít majd sportrendezvényeken való részvétel is.
300 Ft. lesz egy meccs belépı díj. Bízom, hogy 50 jegyet képesek leszünk eladni.
Ha rátekintünk az együttmőködési megállapodásra , akkor felhívnám a figyelmet, hogy a
törvény rögzíti, hogy az önkormányzat feladata a sport támogatása. Ez önkormányzati feladat,
hogy e mögé odaálljon a település és az önkormányzat. A falu jövıje szempontjából sem
mindegy.
Nem akarunk természetesen túlzott terheket az önkormányzat vállára rakni, de a busz
felajánlás és épület felajánlás mellett megfontolandónak tartom, hogy valamennyi támogatást
is szavazzon meg, más településen is támogatják. Ez egy abszolút helyi ügy, nem egy
fociırült vagy vállalkozás terve.
Szabó György Béla képviselı: Önkormányzati támogatásról: ahogy ott, itt sincs pénz.
Eszembe jutott egyhavi kiszámítás, főnyírás, locsolás, szállítás, rezsi, 58 havonta, ez 570 ezer
támogatás egy évben úgy, hogy még nem is látszik. Ha ennél többet kíván még, akkor nem
tudom. Emellett az önkormányzat még sok mindent fog tenni. Czene Géza most is kint van
dolgozik. Pénzbeli támogatást nem tudom efelett tudna-e még biztosítani.
Laduver Attila képviselı: Arra gondoltam ez egy egyszeri alkalom volna, mert most indul.
Amit most felolvastál meg kellene nézni mit tudunk tenni.
Szabó György Béla képviselı: Most a beindításnál van gond, jövıre már 200 ezer fedezné
Gyıri Ferenc meghívott: igen. Jó gazda gondosságával, már a jövıre nézve is majd
tartalékolunk, ahogy lehet. Igen, most a kezdet nehéz, mert mindent elölrıl kell kezdeni.
Szabó György Béla képviselı: Az önkormányzatnak vigyázni kell, ne nagyon
szociáliskodjon, mert akkor elesik dolgoktól.
Krucsai József polgármester: Abba, hogy az önkormányzat mennyivel, vagy tudna-e
egyáltalána késıbbiekbe beszállni, majd a késıbbiekben döntünk. Annyit tudok ígérni, hogy
tegyük át egy következı testületi ülésre. A mostani befizetéseket magánpénzbıl próbáljuk
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meg szorgalmazni. A jövı héten az én általam felajánlott pénz is át lesz adva, meg a
vállalkozókat is megkeresem. Ha úgy alakul az önkormányzat büdzséje, akkor majd nem
fogunk elzárkózni attól, hogy ezt támogassuk.
Javasolnám, hogy a testület az együttmőködési megállapodást fogadja el, és a következı
testületi ülésen ha lehetıség lesz rá, akkor valamilyen pénzzel ezt támogassuk.
Az a kérésem felétek is próbáljuk meg minél szélesebb körben a szponzorokat felkutatni.
Restály László képviselı: Nagyon felhívnám a figyelmet arra, mert itten lesznek gyerekek
akik el fognak szállni. Például volt a gábortelepi incidens, erre nagyon oda kell figyelni, mert
itten a kiállítások lesznek meg büntetések.
Krucsai József polgármester: A Barcelonánál is vannak kiállítások.
Restály László képviselı: Nem értek veled egyet. Mert oda kell figyelni, hogy sportszerőek
legyenek.
Dr. Sódar Mária jegyzı: Elnézést Képviselı Úr de nem hiszem hogy ennek a testületi
ülésnek a keretében kellene ezt megbeszélni, hogy milyen stílusban játszanak majd. A
közeljövı terve az , hogy szponzorokat kell keresni,megnézni mennyi pénz jön össze és
mennyit kellene hozzá tenni.
Krucsai József polgármester: A jövı héten a szponzorokat keressük meg mi is támogatjuk,
és egy rendkívülin majd beszélünk az önkormányzati támogatásról.
Kérem a képviselı-testületet, aki egyetért azzal, hogy az elıterjesztés szerint elfogadásra
kerüljön a határozati javaslat, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
60/2011. (VI.24.) sz. határozat
Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja az Ó-Maros
Menti Hagyományırzık Egyesületével (5633 Medgyesbodzás
Széchenyi u. 38.) kötendı együttmőködési megállapodást az
elıterjesztés szerinti tartalommal.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidı: azonnal
Felelıs: Krucsai József polgármester
megállapodás a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
„KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminıség-javító Önkormányzati TársulásTársulási
Megállapodásnak módosítása
Elıadó: Krucsai József polgármester
Krucsai József polgármester: Megkapta mindenki az elıterjesztést, kiegészítésként a mai
napon az önerırıl szóló határozati javaslatot is megkaptuk.
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Dr. Sódar Mária jegyzı: Amit a mai napon kaptam meg az önerı tárgyában történı
határozati javaslat. A táblázat mutatja, hogy Medgyesbodzásnak2 156125 forintot kell
hozzátenni.
Krucsai József polgármester: Ezen sok mindent nem tudunk variálni. Másképpen az
elıírásokkal megfojtanak bennünket. Az, hogy önállóan vizet tisztítsunk lehetetlen.
Nagy Gézáné képviselı: Azt mondták, hogy az önkormányzatoknak ez nem fog semmibe
kerülni.
Krucsai József polgármester: Akkor menjünk vissza az elejére. Az elsı program ami be volt
adva, akkor úgy nyilatkoztunk nem tudunk beszállni az önerıvel csak, ha más kifizeti
helyettünk. Utána jött a sanyargatás, ha nem tudunk belépni akkor zacskós vízzel sújtanak
bennünket. Meg lehet nézni, hogy kilépünk, csak akkor rántjuk az egészet. Hogy honnan
szerzünk forrást, még a jövı zenéje.
Nagy Gézáné képviselı: Csak az a baj, hogy azt csinálnak az önkormányzatokkal, amit
akarnak. Mert azt mondták, hogy nem fog pénzbe kerülni.
Krucsai József polgármester: Arról volt szó, hogy a 22 km-es vezetéket ki fogja építeni.
Laduver Attila képviselı:És most mit javasolsz?
Krucsai József polgármester: Nincs választás
Laduver Attila képviselı: Ha muszáj akkor szavazzunk és ne húzzuk az idıt
Szabó György Béla képviselı: Csak még egy dolog, amit totálisan kiadunk külföldre.
Kérem a képviselı-testületet, aki egyetért azzal, hogy az elıterjesztés szerint elfogadásra
kerüljön a két határozati javaslat, kézfelnyújtással szavazzon külön-külön mindkét határozati
javaslatra.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

61/2011.(VI.24.) határozat

Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a „KÖZÉP-BÉKÉSI
TÉRSÉG” Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás, Társulási Megállapodásnak
módosítását, az alábbiak szerint:
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1. A Társulási Megállapodás preambuluma kiegészül a következı szöveggel: „ A
Társulás az ivóvízminıség-javító program során elsısorban a Társulásban tagként
résztvevı Önkormányzatok képviseletét látja el és a projekt lebonyolítójaként
mőködik közre. A Társulás, mint önálló jogi személy, a projekt lebonyolítása során
nem törekszik önálló vagyon megszerzésére, a projekttel összefüggı önerı és
pályázati források közvetlenül a tag Önkormányzatok forrásait érintik és gyarapítják, a
projekt során létrejövı vagyon közvetlenül a tag Önkormányzatot illeti az
Önkormányzatok közötti külön megállapodás szerint.”

2. A Társulási Megállapodás I.1. második francia bekezdése törlésre kerül, kivéve annak
utolsó mondata, vagyis: " A társulás mőködésére a költségvetési szervek
gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni."

3. Kiegészül a Társulási Megállapodás I.4. pontja azzal, hogy: "A Társulás a benyújtandó
pályázatot az együttmőködı önkormányzatok nevében és képviseletében, a pályázati
felhívásban megjelölt 951-es szervezeti kódszámon nyújtja be. A Társulás törvényes
képviselıje a jelen társulási megállapodásban foglalt keretek között jogosult
nyilatkozatot tenni a tag önkormányzatok pályázata ügyében "

4. A Társulási Megállapodás VI fejezete, a Tulajdonjogi, pénzügyi megállapodás címszó
alatt a következık szerint módosul:
1. Törlésre kerül a Társulás vagyonára vonatkozó VI.1.1.-ban foglalt szövegezés,
helyette az alábbi szöveg kerül elfogadásra: " A projekt során megvalósuló
viziközmővek (vagyon) - az egyes települések beruházásában megvalósuló
mőszakilag elkülönült rendszerek kivételével- a tag önkormányzatok közös
tulajdonába kerülnek. A közös tulajdonban lévı vagyon olyan arányban illeti meg
eszmei hányad szerint az egyes önkormányzatokat, ahogyan a megfizetett önerık
egymáshoz aránylanak."
2. Törlésre kerül a VI.1.2. szövegrész, helyette az alábbi szövegezést fogadják el a felek:
" A társulásban résztvevı tag önkormányzatok hozzájárulnak ahhoz, hogy a meglévı,
de a beruházással érintett viziközmő rendszerükhöz hozzáépüljön a projekt által
megvalósítani tervezett beruházás.
3. Törlésre kerül a külsı pénzforrásra vonatkozó VI.2.1. rész.

4. Törlésre kerül az önerıre vonatkozó VI.2.3.1. pont, helyette a következı szövegezés
kerül felvételre: "A Tag önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt
finanszírozásához szükséges önerıt biztosítják, egyben ennek összegyőjtésére,
beszedésére felhatalmazzák a Társulást. A Tag önkormányzatok felhatalmazzák arra is
a Társulást, hogy az önerıhöz igénybe vehetı vagy azt kiváltó támogatások pályázása,
ill. ilyen források lehívása ügyében eljárjon"
5. Törlésre kerül a belföldi és nemzetközi támogatások VI.2.4. fejezet teljes egészében.
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5. A Társulási Megállapodás VIII.2.3.6. pontjának bevezetı részébıl törlésre kerül „a
Társulási Megállapodás elfogadásán és módosításán túl” szövegrész, miután az
ellentétes a társulásokról szóló törvény rendelkezéseivel. Ezen felül törlésre kerül ezen
rész c) alpontja.

6. A Társulási Megállapodás IX. 1. és 2. alpontjában szereplı Társulásra vonatkozó
hivatkozás helyébe a Tag önkormányzatok szöveg kerül.

7. Módosul a Társulási Megállapodás VIII. 3.2.1 pontja, mely szerint az Elnökség évente
nem minimum 6 alkalommal, hanem évente minimum két alkalommal tart ülést.

8. A Társulási Megállapodás XI.1. pontjának elsı mondata utáni szövegrész törlésre
kerül.

9. A Társulási Megállapodás szövegében a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási
Hivatal elnevezés alatt, mindenkor annak jogutód szervét kell feltüntetni.

Határidı: azonnal
Felelıs: Krucsai József polgármester

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

62/2011.(VI.24.) határozat

A Közép-Békési Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás Környezet és Energia
Operatív Program keretében ivóvízminıség-javítás KEOP-1.3.0 kódszámú pályázat
benyújtása és a beruházás finanszírozása.
1. A Képviselı-testület jóváhagyja, hogy a Közép-Békési Ivóvízminıség-javító
Önkormányzati Társulás pályázatot nyújtson be a Környezet és Energia Operatív
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Program keretében ivóvízminıség-javítás, KEOP-1.3.0 kódszámú pályázati
konstrukció második fordulójára nettó 18 173 831 246 Ft beruházási összeggel.

2. Felhatalmazza a társulási tanácsba delegált személyt a szükséges döntés
meghozatalára.

3. A Képviselı-testület kötelezettséget vállal, hogy a társulási megállapodásban rögzített
mértékben a támogatási kérelem pénzügyi finanszírozásához szükséges 3 961 582 798
Ft önrészbıl, amely tartalmazza az EU Önerı Alap támogatást is, a rá esı összeget
biztosítja az alábbi táblázat szerint.

Település

Önrész összesen
(Ft)

Önerı Alap
támogatás

Önkormányzati
saját forrás

13 622 297 Ft

11 426 199 Ft

2 196 098 Ft

298 736 496 Ft

251 540 235 Ft

47 196 261 Ft

1 094 446 173 Ft

704 627 777 Ft

389 818 396 Ft

15 013 863 Ft

12 651 904 Ft

2 361 959 Ft

134 901 582 Ft

110 712 008 Ft

24 189 574 Ft

Csabaszabadi

4 513 863 Ft

3 315 761 Ft

1 198 102 Ft

Csanádapáca

35 917 535Ft

26 845 540 Ft

9 071 995 Ft

Csárdaszállás

6 682 429 Ft

5 628 241 Ft

1 054 188 Ft

58 591 319 Ft

43 649 029 Ft

14 942 290 Ft

116 575 713 Ft

98 167 691 Ft

18 408 022 Ft

64 709 076 Ft

41 695 300 Ft

23 013 776 Ft

Ecsegfalva

148 645 230 Ft

120 853 740 Ft

27 791 490 Ft

Füzesgyarmat

165 049 965 Ft

138 162 645 Ft

26 887 320 Ft

47 934 142 Ft

34 341 931 Ft

13 592 211 Ft

Almáskamrás
Békés
Békéscsaba
Bélmegyer
Bucsa

Csorvás
Dévaványa
Doboz

Gerendás
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21 289 805 Ft

18 096 334 Ft

3 193 471 Ft

187 091 899 Ft

157 550 752 Ft

29 541 147 Ft

9 249 848 Ft

5 761 964 Ft

3 487 884 Ft

Kamut

14 630 192 Ft

12 319 953 Ft

2 310 239 Ft

Kertészsziget

30 598 092 Ft

24 867 345 Ft

5 730 747 Ft

Kétegyháza

52 791 629 Ft

39 135 207 Ft

13 656 422 Ft

Kétsoprony

13 976 126 Ft

10 383 570 Ft

3 592 556 Ft

Körösladány

114 772 879 Ft

96 640 002 Ft

18 132 877 Ft

Köröstarcsa

34 811 356 Ft

29 319 038 Ft

5 492 318 Ft

Körösújfalu

6 272 249 Ft

5 285 096 Ft

987 153 Ft

Kötegyán

18 970 210 Ft

15 977 292 Ft

2 992 918 Ft

Lıkösháza

39 018 788 Ft

24 704 056 Ft

14 314 732 Ft

Medgyesbodzás

13 538 806 Ft

11 382 681 Ft

2 156 125 Ft

Méhkerék

34 641 659 Ft

29 169 549 Ft

5 472 110 Ft

Mezıberény

145 036 391 Ft

122 133 497 Ft

22 902 894 Ft

Mezıgyán

103 616 565 Ft

85 216 200 Ft

18 400 365 Ft

Murony

17 509 649 Ft

14 744 276 Ft

2 765 373 Ft

Nagykamarás

26 675 675 Ft

22 378 835 Ft

4 296 840 Ft

Okány

33 509 335 Ft

28 235 628 Ft

5 273 707 Ft

6 618 774 Ft

5 510 662 Ft

1 108 112 Ft

151 024 905 Ft

127 182 840 Ft

23 842 065 Ft

20 174 596 Ft

16 997 370 Ft

3 177 226 Ft

Geszt
Gyomaendrıd
Gyula-Városerdı

Pusztaottlaka
Sarkad
Sarkadkeresztúr
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37 437 198 Ft

24 105 308 Ft

13 331 890 Ft

302 195 730 Ft

250 458 167 Ft

51 737 563 Ft

Tarhos

11 335 100 Ft

9 545 793 Ft

1 789 307 Ft

Telekgerendás

19 677 641 Ft

12 670 578 Ft

7 007 063 Ft

Újiráz

32 604 095 Ft

25 925 841 Ft

6 678 254 Ft

1 515 146 Ft

1 277 949 Ft

237 197 Ft

93 430 980 Ft

78 709 214 Ft

14 721 766 Ft

Zsadány

162 227 797 Ft

133 304 739 Ft

28 923 058 Ft

Összesen

3 961 582 798 Ft

Szabadkígyós
Szeghalom

Újszalonta
Vésztı

3 042 607 737
Ft

918 975 061 Ft

4. Amennyiben a Társulás nem nyeri el a támogatást az EU Önerı Alapból vagy a forrás
nem áll rendelkezésre, akkor ezt az összeget más módon fogja biztosítani.

Felelıs: Krucsai József polgármester
Határidı: azonnal

3. Bejelentések
-

Közösség Misszió szerzıdés módosítás

Dr. Sódar Mária jegyzı: A módosítás lényege , hogy a Közösség Misszió jogutódja a
Közösségi Misszió. Július 1-jétıl ık látnák el a feladatokat változatlan formában.

Krucsai József polgármester: Kérem a képviselı-testület tagjait, aki a határozati javaslatok
elfogadásával egyetért kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
63/2011.(VI.24.) határozat
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Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselıtestülete úgy határoz, hogy a 21/2011. (II. 25. ) sz
határozata alapján a Közösség Misszió fenntartóval (
5600 Békéscsaba Luther u. 2. fsz. 2 ) a házi
segítségnyújtás és szociális étkeztetés feladatok ellátásra
kötött ellátási szerzıdést 2011.június 29.napjával közös
megegyezéssel megszünteti.
Felelıs: Krucsai József polgármester
Határidı: azonnal

A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
64/2011.(VI.24.) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselıtestülete úgy határoz , hogy 2011. június 30. kezdınappal
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 120. §- a alapján ellátási szerzıdést
köt a Közösségi Misszió egyházi szervezet fenntartóval (
5600 Békéscsaba Luther u. 20.Fsz.2.) a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 62.§-ban illetve 63.§-ban meghatározott
étkeztetés és házi segítségnyújtás feladatok ellátására.
Az ellátási szerzıdés jelen határozat elválaszthatatlan
mellékletét képezi.
Felelıs: Krucsai József polgármester
Határidı: azonnal

A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
65/2011.(VI.24.) határozat
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselıtestülete úgy határoz, hogy a 22/2011. (II. 25. ) sz
határozata alapján a Közösség Misszió fenntartóval (
5600 Békéscsaba Luther u. 2. fsz. 2 ) a Medgyesbodzás
Iskola u. 12. sz alatti ingatlanra kötött helyiséghasználati
szerzıdést 2011.június 29.napjával közös megegyezéssel
megszünteti.
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Felelıs: Krucsai József polgármester
Határidı: azonnal

A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
66/2011.(VI.24.) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselıtestülete úgy határoz - tekintettel az önkormányzat
vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól
szóló 11/2001.(XII.10.) önkormányzati rendelet 13.§ (1)
b) pontjában kapott felhatalmazásra-hogy 2011. június
30.. kezdınappal a Közösségi Misszió egyházi szervezet
fenntartónak ( 5600 Békéscsaba Luther u. 20.Fsz.2.)
ingyenesen használatába adja az Iskola u. 12. sz alatti
ingatlan egy termét a fenntartó által étkeztetés és házi
segítségnyújtás feladatok ellátásának biztosítására
Az ingyenes használat feltétele, a közüzemi díjak fizetése
a Közösségi Misszió részérıl.
Felelıs: Krucsai József polgármester
Határidı: azonnal
Dr. Sódar Mária jegyzı:
Hajdú Pálné a Polgármesteri Hivatal könyvelıje, aki gyomaendrıdi lakos az Iskola u. 12.sz
alatti szolgálati lakást kérelmezi, mert az átjárás nagyon nehézkes számára.
Krucsai József polgármester:
Nem látom akadályát, kérem a képviselı-testület tagjait, aki egyetért a lakás kiadásával,
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta.
67/2011.(VI.24.) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselıtestülete úgy határoz hogy a Medgyesbodzás Iskola u
12.sz alatti szolgálati lakást bérbe adja Hajdú Pálné 5500
Gyomaendrıd Október 6 ltp.1 ép. C. lh. II. em 7.ajtó sz
alatti lakos részére.
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerzıdés
aláírására.
Határidı: azonnal
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Felelıs: Krucsai József polgármester

Dr. Sódar Mária jegyzı: A Kuckó Nagycsaládos Egyesület keresett meg levélben
bennünket, azzal, hogy a gábortelepi óvoda épületét adjuk át használatra nekik, mivel a
közösen használt nyugdíjas klub épületben nem érzik biztonságban a felszereléseiket. Az
óvodát pedig mivel nem fogjuk újraindítani, így kihasználva lenne általuk.
Krucsai József polgármester:Ez érdekes kérdés, mert mi lesz ha újra tudjuk indítani az
óvodát.
Az új oktatási törvéy enyhít talán a feltételeken, ezért továbbra is abba vagyok, hogy ne adjuk
oda.
Laduver Attila képviselı: Lényegtelen nem adod oda és kész, ezt teszed fel javaslatra és
kész.
Nagy Gézáné képviselı: És ha addig még odaadjuk, hogy ha az óvoda újraindul, akkor ki
kell menjenek.
Krucsai József polgármester: Olyan szépen ki van meszelve, bármikor újraindulhatna az
óvoda, de ha beengedjük ıket akkor ott a rendezvények lesznek megtartva.
Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: Konkrétan ez mit jelent?
Szabó György Béla képviselı: Székhelynek akarják
Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: Akkor meg keresni kellene egy helyiséget ami
megfelelı.
Krucsai József polgármester: Attila a nagytermét rendelkezésre bocsátotta. Kérem, akkor
szavazzunk ki szavaz arra, hogy átadjuk használatra az óvoda épületét.
Az óvoda épületének átadására 3 igen szavazat, 3 nem szavazat született.
Szavazategyenlıség miatt a szavazás eredménytelen volt.

Krucsai József polgármester: TÁMOP pályázaton lehetett volna indulni még ezt szerettem
volna , három pályakezdı fiatal jöhetett volna Mindhárom aki jogosult lett volna
visszamondta.
Rendelı meszelését július 10-tıl tervezzük, az orvos szabadságolása alatt.
Árajánlat olcsóbb telefonvonal biztosítása: Inviteltıl kértük az ajánlatot. Megérkezett, a
pénzügyes átnézte, lényegesen jobb, mint ami most van szerzıdés. Ha aláírjuk a jövı
hónapban már ezt számlázzuk.
Ezzel kapcsolatban kérem a képviselı-testület határozzon arról, hogy a telefon szerzıdésünket
az invitellel módosítsuk az új ajánlatuknak megfelelıen.
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A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
68/2011.(VI.24.) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselıtestülete úgy határoz, hogy az Invitel Zrt-vel köt
szerzıdét a telefonvonal biztosítására.
Megbízza a polgármester az ezzel kapcsolatos szerzıdés
aláírására
Határidı: azonnal
Felelıs: Krucsai József polgármester
Krucsai József polgármester: Falunap hál' istennek jól sikerült, köszönöm a szponzoroknak,
támogatóknak. A bodzási falunapra meg majd visszatérünk a rendkívüli ülésen.
Szabó György Béla képviselı: A hírverés kicsit nagyobb legyen, hogy jobban tudják az
emberek.
Több tárgy és hozzászólás nem lévén Krucsai József polgármester az ülést 12.30 órakor
berekesztette.
Kmf.
Krucsai József
Polgármester

Dr. Sódar Mária
jegyzı

Restály László
Jkv. Hitelesítı

Szabó György Béla
jkv. hitelesítı
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