Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38.
Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331
11/2011.

JEGYZİKÖNYV
Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. augusztus 2án 13.00 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
Laurovics István
Restály László
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 Dr. Gógucz Mónika képviselıt Restály László és 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. napirendi pont:
Együttmőködési megállapodás Dél-alföldi Regionális Ivóvízminıség javító program
Békés megyei aradi vízbázisra épülı megvalósítására.
Elıadó: Krucsai József polgármester
Krucsai József polgármester: az anyagot gondolom mindenki elolvasta, errıl a mostani
együttmőködésrıl még nem született döntés, ezért kell errıl most dönteni.
Nagy Gézáné alpolgármester: Semmilyen sarokszámot nem látunk ezzel kapcsolatban, hogy
Medgyesbodzást mennyiben érintené.
Krucsai József polgármester: Az önkormányzatok önerejét a kormány átvállalja, ez már
meg is jelent.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselı:Ha ezt most megcsináljuk, mi van a régivel?
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Krucsai József polgármester: Az mindig csak egy fázisba lépett, ami nem volt
megvalósítható. Két alternatíva volt. Volt aki tisztítóval használja a vizet, és volt, aki csak
rácsatlakozik. Az volt a terv, hogy Magyarország északi részére majd ezekkel a vizekkel lesz
javítva, hogy hogy kerültünk ide nem tudom, erre az ellentmondásra Vantara úrnak is
felhívtam a figyelmét. Guinnes rekordot akartak felállítani, hogy Békéscsabán minél többen
fogyasztják ezt a vizet. De akkor minek kell vízjavító program, ha itt ilyen jó víz van?
Laurovics István képviselı: 30 év múlva majd Arad is ugyanolyan fertızött lesz.
Laduver Attila képviselı: Elsısorban az arzénre hegyeztük ki a programot. Mit mondott
Karsai három éve? Megkérdeztük, hogy meg tudja-e mondani, hogy az utolsó fél évszázadban
mennyit változott az arzén. Karsai azt mondta semmit. És akkor a rengeteg szennyvíz akna
amivel fertızzük magunkat? Az nem megy le, mert lezár a réteg. Az uniós arzéntartalom
alacsonyabb, mint a Magyarországi, holott 100 éve ezt a vizet isszuk és senki nem halt meg
arzéntól.
Krucsai József polgármester: Ha az ÁNTSZ kimutatja az arzént, akkor azt el kell fogadni,
innentıl fogva róka-fogta csuka, ha nem megyünkbele, önerıbıl kell biztosítanunk a vizet.
Szabó György Béla képviselı: A búzakérdés is ilyen, van az EU minısítés, a magyarok
kitalálták még a malmit hozzá, most a vízzel ugyanezt csinálják. Bodzáson mérjék, nem kell
javítani.
Restály László képviselı: Én azt szeretném kérdezni ez a saját forrás biztosítása, ez az amit
az elıbb beszéltetek?
Krucsai József polgármester: Igen, ha már kormányrendeletben megjelent, akkor ahhoz
tartják magukat.
Kérem, aki egyetért az elıterjesztésben megfogalmazott határozati javaslat elfogadásával,
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
69/2011.(VIII.2.) határozat
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete:
1. az Aradi Vízátvezetésre vonatkozó Együttmőködési Megállapodást
elfogadja, az abban foglalt célok megvalósulását támogatja,
2. felhatalmazza Krucsai József polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelıs: Krucsai József polgármester az Együttmőködési Megállapodás
aláírásáért
Határidı: értelem szerint
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Az Együttmőködési Megállapodás a jegyzıkönyv melléklete.

Bejelentések:
Krucsai József polgármester:
- Iskola óvoda beszámolóját megküldte Medgyesegyháza, megkérjük, minden
képviselınek nyomtassák ki, ha már fizetjük a szép kis adminisztrációs költséget, úgy
néz ki szeptember-október fele lesz egy közös ülés. Mi amikor tárgyaljuk a
beszámolót, meg fogjuk hívni az óvodavezetıt és az iskolaigazgatót is, sıt a
polgármester is jelezte,hogy eljön, ha megtiszteljük szaván fogjuk.
- 20-i falunappal kapcsolatban, jönnek fellépı ajánlatok, csak hát olyan pénzeket
várnak,amit nem tudunk megadni.
A román kisebbségi önkormányzat megpróbál gyermekeket hívni fellépni, ha tudunk
közte, négy-öt fellépı táncost vagy aerobikos taek-wan-do fellépıket akkor
szervezzük. Közbe meg lesznek már mérkızések is. Sokan mondják miért nem lesz itt
is fızıverseny. Itt hagyományos búcsú van, fızést én semmiképpen nem javaslok,
hanem vonuljon ki szolgáltató, fasírttal kolbásszal Este meg zene, ami egy 30 ezres
költség volna. Ha jó idı volna a kispályán meg tudnánk oldani, ha esı van akkor meg
a kultúrba. Nem tudom mi a testület véleménye, akkor ezt az ingyenes fızést, majd a
sportnappal összekötve meghirdetnénk meg , és akkor megtisztelnénk egy egytál
étellel azokat akik eljönnek.
Nagy Gézáné alpolgármester: A sportnapra általában szoktunk egy krumplipaprikást fızni.
Úgy gondolom akkor az alapanyagot mindenki hozza magával.
Krucsai József polgármester: Ha a gulyáslevest megismételnénk, akkor a hagyma burgonya,
répa zöldség rendelkezésre áll. A húst kellene megvenni.
Szabó György Béla: Volt itt már több ilyen rendezvény, rossz tapasztalatom volt, kaptam
mondjuk 10 kiló húst, és fele eltőnt.
Nagy Gézáné alpolgármester: Többen panaszkodtak, hogy nem jutott étel. Jó a közösbıl
fızte, nem evett a saját fıztjébıl, de jutott a máséból.
A búcsúra visszatérve, volt egy kis megbeszélésünk, 9 órakor mise, utána koncert a
templomban, ha összejön, délelıttre nem tudom mi lehetne még. Délután egy 4-5 óra fele
kellene kezdeni.
Krucsai József polgármester: Még a medgyesi tánccsoportot kellene megkeresni. Az apácai
dalkör Hódmezıvásárhelyen van. Zenekar 30 ezerért jönne.
Akik még interneten bejelentkeznek zenészek ne felejtsük el, hogy mind play-backek.
Akkor ebbe megegyeztünk, ezt össze tudjuk állítani, ezen a szeptember elejei dolgon meg
gondolkodjunk, mert akkor gyakorlatilag a főszereket kell megvenni, bográcsokat meg
mindent rendelkezésre bocsátunk.
Más.
Jegyzını olvasd fel a leltárhiány miatti feljelentésünk végét.
Dr. Sódar Mária jegyzı: a nyomozás megszüntetésérıl kaptunk határozatot, melyet
ismertetek.
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A határozat a jegyzıkönyv mellékletét képezi
Krucsai József polgármester: Döntse el a testület kíván-e fellebbezni, mert van itt amit
2010-ben vettünk.
Nagy Gézáné alpolgármester: Úgysem fog meglenni semmi.
Krucsai József polgármester: Szavazásra bocsátom, aki egyetért, hogy ne tegyünk
fellebbezést.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal 1 ellenszavazattal tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta.

70/2011.(VIII.2.) határozat
Medgyesbodzás község Önkormányzatának Képviselı-testülete
úgy határoz, hogy nem kíván élni fellebbezési jogával, a
leltárhiányból adódó rendırségi eljárás ügyében.
Határidı: azonnal
Felelıs: Krucsai József polgármester
Laurovics István képviselı: Rendelı mögött rohadt a csatorna le kellene venni, mert le fog
ázni a fal.
Krucsai József polgármester: Meg fogjuk nézni, keresünk valami olcsó anyagot és az
elıtetıt is megcsináljuk. Gond van a gyógyszertárnál is, kellene deszkázni, a pártháznál is
kellene javítani, nem tudom, hogy lesz erre majd forrás.
Ha valaki megnézte, most a rendelıt kimeszeltük, jó állapotban van, remélem így is fog
maradni.
Restály László képviselı: Nekem van itt egy pár dolog. Hát mondjuk amit beszéltük az
augusztus 20-i ünnepséget, hogy az utcákat járdákat rendbe kéne tenni. Én elhiszem, hogy
nem hiszem, hogy ment ki felszólítás. A gazt valahogy vágják le. Ha nem is ment ki valahogy
rendbe kéne tenni. Az emberekkel beszélgetve, nem igaz, hogy nem tudjátok megcsinálni.
Tavaly nem így nézett ki, meg tudtuk csinálni. Ezt az emberek mondják, én elfogadom tılük.
Most is mondom, ha nem tudunk eljutni, hogy mint hatóság nem tudjuk levágni, jó tudom
nincs tulajdonosa, de nem igaz, hogy közmunkásokra nem tudunk úgy hatni, hogy tegyék
rendbe.
Krucsai József polgármester: Gondoljátok el az önkormányzatnak ott van óvoda iskola, meg
közterület, meg az üres porták, amit úgymond mővelés alá vontuk, plusz elkezdtük a
háztámaszokat. Azért nem tudtunk több portát bevállalni, mert ennyi közmunkást kaptunk.
Nézzétek, meg akik dolgoznak, két ember mennyi munkát tudott végezni az udvaron. Azért,
hogy annyi ereje van, hogy csak a kaszára támaszkodik errıl nem mi tehetünk.
Dr. Sódar Mária jegyzı. A közérdekő védekezés parlagfőnél van, arra, hogy az
önkormányzat bemenjen és gazos portát kaszáljon nincs lehetıségünk. Gond, hogy a költség a
telektulajdonost terheli, amit nyilván ki kell fizetni elıször az önkormányzatnak, majd utána a
tulajdonostól nem egyszerő módon lweget behajtani.
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Restály László képviselı: Elıször én az utcákról beszéltem, de utána mondanám, hogy a
kerteket most kéne megnézni, volt ez a tavaszi felhajtás, hogy bementünk még a lakásba is.
Most kéne megnézni a kertet, van olyan porta ahol fejig ér a gaz.
Krucsai József polgármester: Ötödjére indultunk el vágni, hogy ki lehessen látni elkezdtük a
víztoronynál, az útpadkán egy métert le fogunk vágni.
Nagy Gézáné alpolgármester: Eddig a járdán nem nekünk volt a gondunk. Annak az
ingatlannak csak van tulajdonosa akinek le kell vágja. Akkor én is otthagyom és majd jön a
hivatal levágni.
Román Aranka Üb külsıs tagja: Hány olyan porta van aminek van tulajdonosa, de nem
érjük el?
Restály László képviselı: Akkor elnézzük egész évbe, hogy úgy néz ki?
Laurovics István képviselı: A testület hozhat egy határozatot, hogy mondjuk akinek a kertje
vagy a háza elıtt gazos, azt 50.000 forintra megbüntetik. Csabaszabadiban van ilyen minden
április elsején be van dobva. Nem lehet egy kertet sem találni. Ezt a testület hozza.
Laduver Attila képviselı: Szerintem a Gabi idejébe, az Ági idejébe sem volt levágva a
Bugyi Annuska porta, kicsit vitába kell szállni. Nem érdekel most ki a polgármester, egy a
lényeg, akkor se meg most sem volt sok porta kitakarítva, mirıl beszélünk Laci?
Restály László képviselı: Engem megkerestek ezzel az emberek.
Laduver Attila képviselı: Járható útnak azt találom, hozni kell egy rendelet, ahol nem lesz
levágva, ott bemegy az önkormányzat, szomszédokkal leigazoltatja, ha nem tudja majd
kifizetni, akkor azt a portát el lehet idegeníteni.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: Egyszer csináljunk ilyet, akkor utána nem lesz
ilyen.
Laduver Attila képviselı: Ezt meg kell csinálni, nem kell itt mellébeszélni, és nem lehet itt
arra gondolni, hogy ez majd hoz-e két szavazatot vagy nem.
Restály László képviselı: Vannak szociális jellegő kifizetések meg elbírálások, ami a
polgármester hatásköre. Arról volt szó, hogy annak idején Varga Gabi saját hatáskörbe vette,
annak idején minden testületin tárgyaltuk ezt.
Dr. Sódar Mária jegyzı: A Képviselı-testület bizonyos dolgokban átruházta a hatáskört.
Restály László képviselı: Én ezt mint képviselı nem tudom , errıl a polgármester be kell
számoljon. Régen mentünk sorba,és megbeszéltük ki mennyit kap.
Nagy Gézáné alpolgármester: A rendeletünk alapján járnak el az ügyintézık.
Restály László képviselı: Azért vannak felháborodva az emberek, mert annak megadták,
ennek meg nem adták.
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Vannak ezek az adományok, amik mennek itt a községben, nevetségesen olyan embereknek
adnak adományt, hogy én nem mennék ha a helyébe lennék.
Krucsai József polgármester: A mindenki ebédelnél minden meg van határozva. Ott eltérés
nem nagyon volt, a másiknál az élelmiszercsomagnál viszont van mérlegelési lehetıség. Ott
nagyobb a lehetıség, van aki sérelmezi, hogy most nem kapott, de majd az fog kapni
decemberben.
Azzal akinek nincs jövedelme azzal nem tudunk mit csinálni. Nem vagyunk abban a
helyzetben, hogy azt felülbíráljuk.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: Vagy pl. papíron el van válva, de tudod, hogy nem.
Krucsai József polgármester: Még a törvény ezt nem teszi rendbe, addig ezt ki is fogják
játszani.
Restály László képviselı: A sport ami a lényeg. Sokan kérdetik mennyibe keült eddig.
Vannak akik azt mondják már egy millió került kiutalásra. A polgármester és a jegyzı
számoljon be mennyibe került ez az önkormányzatnak, hogy legyen egy kimutatás, amit oda
tudjuk dugni, hogy fiúk ennyibe kerültetek eddig. Mert mindenki beszél róla a faluban.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: Ez a kimutatás mellett is így lesz.
Szabó György Béla képviselı: A pénzügyest kérd meg, hogy mutassa meg
Nagy Gézáné alpolgármester: Ne vagdalkozzon a sport sem, elıször is nem követelni kell,
amit eszmeileg mi létrehoztunk az nem semmi.
Restály László képviselı: Még egyet mondanék, ezzel is megkerestek, van-e olyan, hogy
vészhelyzet elhárításra elkülönített összeg. Én nem tudom, de ez nálunk szerintem nincs.
Megmondom ki keresett meg, Kálmán Margit, ugyanígy Apácán is győjtöttek, már helyre is
hozták a templomot. Azt mondat vészhelyzet elhárítás címén Apáca 5 milliót adott a
templomra.
Dr. Sódar Mária jegyzı: A mi költségvetésünkben nincs erre elkülönített pénz. Szerintem
Csanádapácának volt ötmillió forintja amit tudott a költségvetésébıl nélkülözni,nem hinném
hogy vészhelyzet elhárításra utalták, bár nem tudom.
Laduver Attila képviselı: Én is átgondoltam amit Margit mondott, a Vis maior alap is biztos
járható lenne. Én mondanék mást, a templomnak van-e biztosítása, a püspökségen kellene
érdeklıdni. A mi templomunk olyan helyen van, ahol állapota miatt, viharok miatt, a mi
gyerekeinket borzasztóan veszélyezteti. Az óvodának van biztosítása. Itt kellene
kereskednünk, már pedig ne mondja senki, hogy a mi gyerekeink nincsenek életveszélyben.
Azt tartanám a legjárhatóbb útnak, valahogy a biztosítón keresztül meglovagolni ezt a dolgot.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: Az óvoda biztosításával nem tudsz mit tenni, ha az
óvodánál nem tesz kárt.
Krucsai József polgármester: Az önkormányzat, az egyházi ingatlanra nem igényelhet vis
maiort.
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Laduver Attila képviselı: Arról beszéltem a mi gyerekeink vannak életveszélyben.
Laurovics István képviselı: Elıször még a templomnál kellene eljárni.
Nagy Gézáné alpolgármester: A plébános a püspökséggel felvette a kapcsolatot. 1,2 millió
körül van a számlán amit győjtöttek. A teljes felújítás 50 millióba kerülne kb.
Amíg a püspökség nem adja rá az engedélyét, addig nem tudnak elindulni.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: Ilyen szinten a püspökséget kéne felszólítani, hogy
veszélybe van az óvoda.
Nagy Gézáné alpolgármester: Sajnos olyan idıszakba futottunk bele, amikor semmilyen
pályáztatási lehetıség nincs.
Laduver Attilla képviselı: Tudjátok mi az a vis maior? Katasztrófa elhárítás. Támadjuk
akkor a püspökséget ezzel.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: Abban igaza van a polgármesternek, te mint
önkormányzat nem igényelhetsz a templomra.
Krucsai József polgármester: Akkor majd jelezzük a püspökség felé.
Nagy Gézáné alpolgármester: Nem tudom, hogy tudjátok minden héten szerdán mőködik a
játszóház. Nagy sikere van Czene Gézáné és Erdeiné Magyarfalvi Mária koordinálják. Kérem
a képviselı-testületet ha mást nem egy-egy csokorral megköszönjük meg nekik.
Krucsai József polgármester: Majd a végén, minden héten én megyek át bezárni. Azt azért
tudni kell, hogy a képviselı-testület biztosította a feltételeket, hogy ezek megvalósulhassanak.

Több tárgy és hozzászólás nem lévén Krucsai József polgármester az ülést 14.14 órakor
bezárta.
Kmf.

Krucsai József
Polgármester

Dr. Sódar Mária
jegyzı

Restály László
Jkv. Hitelesítı

Dr. Gogocz Erzsébet Mónika
jkv. hitelesítı
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