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Az ülés helye:

Községháza tanácskozó terme

Jelen vannak:

Krucsai József polgármester
Laduver Attila
Laurovics István
Restály László
Szabó György Béla képviselők

Jelen vannak még:
dr. Sódar Mária jegyző
Sramkó Katalin hivatali dolgozó, jkv. Vezető

Krucsai József polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülésről
Nagy Gézáné alpolgármester, és Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselő hiányzik,
távolmaradásukat jelezték. Az ülés határozatképes.

A jegyzőkönyv vezetésére felkérem Sramkó Katalin hivatali dolgozót, hitelesítésével
javaslom Restály László és Laurovics István képviselőket megbízni.

Kérem, aki a meghívóban kiküldött napirendi pontok tárgyalásával, valamint a jegyzőkönyv
hitelesítők személyével egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselők, a napirendi pontokat, valamint a jegyzőkönyv vezető és hitelesítő személyével
egyhangúan egyetértettek.

1. napirendi pont
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Krucsai József polgármester: A vízmű jelezte, hogy jön, de nyilván az időjárás miatt nem
tudott ideérni. Megpróbálom felvázolni az előterjesztéseiket az írásos anyag alapján.
Kidolgoztak egy új ivóvízminőség-javító programot, hogy ez mennyibe fog kerülni,
mennyiért adják majd a vizet, mennyi a hálózat kiépítése, mennyi lesz az üzemeltetése,
később mennyi terhet jelent a lakosságnak ember nincs aki ezt megmondja. A konzorcium
meg fog alakulni Romániával, de előreláthatólag sem tudjuk megmondani a következményeit.
Ha ugyanúgy kapjuk a vizet egy kútból akkor meg fennáll a veszélye, hogy bele fognak
kényszeríteni. Önállóan viszont nem tudjuk fenntartani. Nem tudom kinek mi a véleménye.
Laduver Attila képviselő: Ebben muszáj most dönteni?
Krucsai József polgármester: Igen február 28-ig kell döntés. Azt támogatják, hogy
belépjünk a romániai vízvásárlásba. 6 éve megy ennek a programnak az előkészítése. Azzal
nem jutottak előre, most ez az új verzió 6 hónap alatt elkészült, megkaptuk a dokumentációt,
de aki elkészítette, az sem biztos, hogy konkrét felvilágosítást tudna adni, mert a háttér
számok nincsenek hozzátéve.
Dr. Sódar Mária jegyző: két verzió van a megfelelő határozati javaslatokkal. Az egyik verzió
az aradi vízátvétel nélkül a másik az aradi vízátvétellel teszi lehetővé a jövőben az
ivóvízminőség javítást. Felolvasnám.
Laduver Attila képviselő: Mikor az előző kormányciklus idején Karsai József országgyűlési
képviselő itt volt, Ő is preferálta ezt a dolgot, feltettem a kérdést, hogy az arzén szint mennyit
változott az elmúlt 20 évben. Azt mondta semmit. Kicsit elgondolkodtató érdemes-e
belemennünk, viszont ha nem megyünk bele, nagyon-nagyon ki tudnak tolni velünk, mert
minden hatóság rá fog menni, hogy olyan eredményeket produkáljon, hogy zacskós vízre
legyünk kényszerítve.
Krucsai József polgármester: Ami engem aggaszt, hogy 20 km-rel arrébb sem jobb a víz,
ott sem védik jobban a vizet.
Szabó György Béla képviselő: Csak most az EU előírja az értékeket.
Laduver Attila képviselő: Nem sokat szennyeztünk mi a vízen.
Krucsai József polgármester: Itt nem a víz minősége romlik, hanem az előírások
szigorodnak.
Laduver Attila képviselő: Számszakilag nem vizsgáltam ezeket meg. Ha belépünk az aradi
programba, mennyibe kerül nekünk?
Krucsai József polgármester: Állítólag semmibe nem kerül, mert ennek megalakítására, és
beindítására megvan a tartaléka a Vízműnek.
Laduver Attila képviselő: Továbbmegyek a lakosságnak mennyibe fog kerülni a víz?
Krucsai József polgármester: kb. 20-30 Ft-tal lesz több a költsége és garanciát vállalnak,
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hogy ez hosszú távon tartható.
Laduver Attila képviselő: Ha véletlenül valaki nem társul be és itt marad, ez kb. hány
település?
Krucsai József polgármester: Ezt a dolgot nagyon diszkréten kezelik ,ezt nem mondták.
Laurovics István képviselő: Szakemberek vizsgálták meg az aradi minőséget, ebbe úgyis
bele kell lépni előbb-utóbb, a régi változatnál, ha maradunk, akkor is emelkedni fog a víz díja.
Szabó György Béla képviselő: Arról ne is beszéljünk, új vezetékrendszert építenek ki.
Krucsai József polgármester: De csak egy 20 km-en és becsatlakozik a régibe.
Szabó György Béla képviselő: Keverik a vizet?
Krucsai József polgármester: Igen, ez vízjavító program.
Laduver Attila képviselő: Azt mondjátok az a rendszer becsatlakozik ebbe. Ha Pusztaottlaka
úgy dönt nem csatlakozik, Csabaszabadi meg igen, akkor Pusztaottlakát lekapcsolják és nem
kap?
Krucsai József polgármester: Kap akkor is.
Laduver Attila képviselő: Akkor ez meg egy nagy humbuk. Ennek ellenére azt mondom
csatlakozni kell, csak ezeket a humbuk dolgokat át kell gondolni. Szerintem ők azt szeretnék,
hogy mindenki egyöntetűen csatlakozzon.
Krucsai József polgármester: Ez is elhangzott, ha minél többen csatlakoznak a fajlagos
költség úgy fog csökkenni.
Laduver Attil képviselő: Akinek saját kútja van, az másképpen gondolkodik.
Krucsai József polgármester: Csak ők is rájöttek mennyibe fog kerülni, ha a nitrátot, nitritet
ki kell szedni a vízből. Akkor olyanok is elhangzottak 300-400 forinttal emeli meg
köbméterenként a vizet.
9.17. órakor megérkeztek a Békés Megyei Vízművek Zrt. képviselői: Seben Pál és Rung
Attila
Rung Attila Békés Megyei Vízművek képviselője:Elnézést a késésért, de a hó miatt nem
tudtunk korábban jönni. Hoztunk egy térképet több példányban,ami segítséget jelenthet, ezt
ki is osztanám.
Krucsai József polgármester: Közbe mi már futottunk ezzel egy kört, 5-6 éve ez már egy
több körön ment át, végül is arra jutottunk, bekényszerülünk, hogy Aradról kapjuk a vizet, de
az a kételyünk, hogy ott sem biztos, hogy jobb a víz, és mennyire lesz ez a lakosságra terhelő,
mennyire fog rárakodni az üzemeltetési költség, és ez a köbméterenkénti árba, hogy fog
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alakulni?
Tudja mindenki, hogy ami alattunk van víz 20-30 éve minőségileg nem nagyon romlott,
hanem az előírás szigorodott. Ha most nem lépünk bele ebbe a rendszerbe, ki fogják mutatni
előbb-utóbb, hogy meghaladta a 10 mikrogrammot az arzén, és akkor lépjünk be, vagy lássuk
el zacskós vízzel a települést. Az, hogy Közép Békésibe társuljunk, az nem volt kérdés, itt az
a kérdés, hogy maradjuk így vagy csatlakozzunk Aradhoz.
Rung Attila Békés Megyei Vízművek Zrt. képviselője: Nem teljesen. Medgyesbodzás
ellátása továbbra is a Körös Marosi rendszerből kapja, ha az Aradihoz csatlakoztathatja akkor
is . Csak 1/3 arányban kerülne bele az aradi víz.
Krucsai József polgármester: Elnézést, hogy beleszólók, ez a rendszer itt valahol fog
becsatlakozni?
Rung Attila Vízmű képviselője: Kevermesi tárolóba fog érkezni és a térképen látható a piros
vonalon lehet látni, Kelet-nyugat irányban fog menni, és ez érinteni fogja Medgyesbodzást is.
Nem ott van a döntési pont, hogy konkrétan Medgyesbodzás, ezt vagy azt kapja, hanem a
Bözép-Békésibe veszünk Aradról vizet, vagy elkezdünk tisztítani. Nincs elég víz, hogy aradi
vízvétel nélkül tisztítást tudjunk végezni.
A Maros hordalékkúp úgy néz ki, hogy a hegyek végénél egyre kisebb szemcséket találunk,
több km-es kutakban a vízminőség erőteljesen változik. Az aradi vízműkútjaiban az arzén a
mérési határtól 2mg míg Kevermesen 15 Medgyesbodzáson 10 felett van már. Ezek ettől nem
rossz vizek, csak magas az arzéntartalmuk. Keverve továbbra is alkalmasabb. Ízre hasonlóak a
vizek.
Krucsai József polgármester: Van még egy másik aggályom. Tehetünk egy rendszerbe
bármilyen minőségű vízet, ha van egy 50-60 éves rendszer, akkor az nem fog olyan minőséget
kihozni. Mi lesz ezekkel a hálózatokkal, ahol ilyen régen épült ki és nem ez a műanyag cső
van kiépítve. A felső rész ugyanazt a vizet fogja kapni?
Seben Pál Békés Megyei Vízművek Zrt. képviselője: Ugyanazt fogja kapni. A regionális
rendszer lényege, hogy nem megy be a települési hálózatba a víz. Egyetlen vezetékkel
csatlakozik a településhez.

10.28. Megérkezik Békés Megyei Vízművek Zrt. képviselője Krizsán György.
Seben Pál Békés Megyei Vízművek Zrt. képviselője: A beruházás egy 20 %-os fejlesztést
biztosít azon a részen.
Rung Attila Békés Megyei Vízművek Zrt. képviselője: Minden problémát nem lehet ezzel a
fejlesztéssel megoldani, de nagyon sok mindent igen. Különböző lehet települések mennyit
tudnak fejleszteni. Ez a program egy 6-8 évnyi fejlesztésnek megfelelő ugrást tud biztosítani.
A hálózati veszteséget is csökkenteni fogja ez a program, ha kimondva nem is erre alakult. A
két cél összefügg és átfedi egymást.
A regionális vízvezetékek bakteriálisan olyan szinten vannak tartva, hogy vízminőség romlás
nincs. Mosathatók ezek a vezetékek, szivaccsal ki is mossák évente kétszer.
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Krucsai József polgármester:Van-e információ és publikus-e hányan léptek bele ebbe a
regionális rendszerbe? Mert minél többen lépnek bele annál olcsóbbak lesznek a költségek.
Seben Pál Békés Megyei Vízművek Zrt. képviselője: Két rendszer rácsatlakozó döntő
többsége, ahol már volt testületi, ott csatlakoztak az aradi vízvételezéshez. Gyula szintén
csatlakozott, és szeretnének aradi vízvételhez is csatlakozni. Örménykút, Gerendás is
meghozta a döntést, Csanádapáca is pozitív döntést hozott.
Krizsán György Békés Megyei Vízművek Zrt. képviselője: ezek akik korábban egyedi
tisztítást választottak volna. Ezek mind olyan települések.
Seben Pál Békés Megyei Vízművek Zrt. képviselője: A beruházást a kormány egy önerő
nyitással megtámogatta, tovább fogja támogatni annak függvényében, hogy egy település
milyen kondícióban van.
Krucsai József polgármester: Vezérigazgató még arról tájékoztatott, hogy a vízműnek, 1,7
milliárdos kerete van, ami arra lesz felhasználva, ha olyan költségek merülnek fel.
Seben Pál Vízmű képviselője: gyakorlatilag ebből épülne meg az aradi vízátvezetés. Egy 20
éves futamidőben árban megtérül a beruházás
Rung Attila Vízmű képviselője: amit érdemes összehasonlítani, nyilván a javításra szükség
van. Azokat érdemes hasonlítani, hogyan elehet eleget tenni a 10 mg-os határnak. Ezzel
szemben lenne a kettes változat, hogy a társulásoknak létre kéne hozni, ezt a közös
kidolgoztató társulást. Ebbe a kettes változatban van a Gyula és a többiek csatlakozása is. Ezt
ha összehasonlítjuk akkor itt már nagy különbség van a kettes változat 20 %-os aránya
annyival kedvezőbb. Gyula és Kevermes még további 2-3 % megtakarítást eredményezhet.
Seben Pál Vízmű képviselője: A rendszeren egységes vízdíj lesz. Azoknak is hasznot hoz,
akik már rajta vannak a rendszeren. Ha többen lesznek rajta kisebb lesz a költség.
Krucsai József polgármester: A tulajdonosi jogokat nem érinti?
Seben Pál Békés Megyei Vízművek Zrt. képviselője: A mostani vagyontárgyak
tulajdonjogát nem érinti az épülő új vagyontárgyak amelyek épülnek, azoknak olyan lesz a
tulajdonjoga, amilyen arányban az önrészt összeadják. Akkor ebből kap Medgyesbodzás is.
Önrész arányában ki lesz osztva a tulajdonjog.
Krucsai József polgármester: A bérleti díj rendszer a továbbiakban is megmarad.
Seben Pál Békés Megyei Vízművek Zrt. képviselője: Igen.
Krucsai József polgármester: A kérdéseimre megkaptam a választ, akinek még van kérem
tegye fel.
Laduver Attila képviselő: Ha mondjuk Pusztaottlaka nem csatlakozik akkor nem tudják
kivenni a rendszerből. A potyautasokat hogy tudjuk kizárni a rendszerből?
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Seben Pál Békés Megyei Vízművek Zrt. képviselője: igazából senki nem tud potyautas
lenni. Azt tudja tenni, hogy nem járul hozzá, attól még rajta van a rendszeren. Kap vizet a
rendszertől egy vízátadási áron, és van egy saját üzemeltetője.
Krizsán György Békés Megyei Vízművek Zrt. képviselője: Értem mire gondol, aki rajta
van a rendszeren és ő magyar tisztított vizet akar, akkor jelen állás szerint az aradi
vízvételezéssel baj van, mert nem tud megvalósulni. Jó volt a példa, mert Pusztaottlaka éppen
rajta van a rendszeren, és ha mondjuk ő nem akarná ezt támogatni, mert jó észérvekkel
érvel,bár ilyenek jelenleg nincsenek, akkor egyáltalán nem tudjuk megvalósítani. Az, hogy
magyar vizet akar inni nem elég érv.
Laduver Attila képviselő: Ha jól értem akkor,az arzénnel minél távolabb vagyunk a hegytől
annál szennyezettebb a víz. Mi egy határnál vagyunk, vagy jó, vagy nem jó, tőlünk keletre
sokkal jobb a víz, nyugatra meg sokkal rosszabb.
Seben Pál Békés Megyei Vízművek Zrt. képviselője: pont azért lett a kettes változatnak
ilyen konstrukciója, hogy össze van kötve, hogy szeretne aradi vizet és hozzájárul-e. Önök
már rajta vannak a rendszeren, ezért önöknek össze van kötve. Olyan település aki nem is
járul hozzá a megvalósításhoz nincs.
Rung Attila Vízmű képviselője:Az előterjesztést ki kellene egészíteni az általunk most
hozott kiegészítéssel.
Dr. Sódar Mária jegyző:Mindkét variáció első határozati javaslata :
„Medgyesbodzás település képviselő testülete, mint a KÖZÉP -BÉKÉSI TÉRSÉG Ivóvízminőség-javító
Társulás tagja hozzájárul, hogy a társulás a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javítási program - az aradi víz
átvezetését figyelembe vevő - úgynevezett II. változatának, kidolgozása érdekében több társulás által
megalakítandó Társulások Társulásának megalakításában”
és itt jön a kiegészítés:
„vagy a pályázat céljainak megfelelő egyéb együttműködési forma megalakításában részt vegyen”

Krucsai József polgármester: Felteszem szavazásra. Aki ezzel egyetért, kézfelnyújtással
szavazzon.
A képviselő-testület öt igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta.

17/2011.(II.25.) határozat
Medgyesbodzás település képviselő testülete, mint a KÖZÉP BÉKÉSI TÉRSÉG Ivóvízminőség-javító Társulás tagja
hozzájárul, hogy a társulás a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javítási
program - az aradi víz átvezetését figyelembe vevő úgynevezett II. változatának, kidolgozása érdekében több
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társulás által megalakítandó Társulások Társulásának
megalakításában vagy a pályázat céljainak megfelelő
együttműködési forma megalakításában részt vegyen részt vegyen.

Határidő: azonnal
Felelős: Krucsai József polgármester
Krucsai József polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait, aki azzal egyetért, hogy a
második változat alapján hozzájáruljunk az aradi vízvételezéshez, kézfelnyújtással szavazzon.
Második változat.
A képviselő-testület öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta.
18/2011.(II.25.) határozat
Medgyesbodzás település képviselő testülete, mint a KÖZÉP BÉKÉSI TÉRSÉG Ivóvízminőség-javító Társulás tagja a Délalföldi Ivóvízminőség-javítási program - az aradi víz átvezetését
figyelembe vevő - úgynevezett II. változatának kidolgozásakor,
a település vízellátását, az aradi vízátvezetéssel létrejövő
regionális ellátás műszaki változatát kéri megtervezni.”
Határidő: azonnal
Felelős: Krucsai József polgármester

9.48. Szabó György Béla képviselő kiment a teremből
Rung Attila Békés Megyei Vízművek Zrt. képviselője: felajánlom a személyes
segítségemet, bármivel kereshetnek.
9.51 Szabó György Béla képviselő visszajött
Krucsai József polgármester: Megköszönöm a vendégek tájékoztatóját, és megjelenését.
9.53 Seben Pál, Rung Attila, és Krizsán György távozik.
2. napirend
Krucsai József polgármester: A szociális alapellátások átadásáról döntés.
Dr. Sódar Mária jegyző: Mindenki előtt ismert, hogy a Fehér Bodza befejezi tevékenységét
Medgyesbodzáson. Ezt nyilatkozatában kijelentette.
Február 28-al megszűnik, március 1-től új megoldást kell keresni. Három változatot vázoltunk
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fel. Társulás, önkormányzat saját maga, illetve másik szolgáltatóval.
Ismertetném az írásos anyagot.
Most került kiosztásra az ellátási szerződés ezen pontok szerint végigmennénk, hogy
mindenki jól értse miről is van szól. A határozati javaslatból ez egyházi szó kikerülne. ( a
szerződés tervezet a jegyzőkönyv melléklete)
dr. Sódar Mária jegyző ismerteti a szerződés pontjait.
Krucsai József polgármester: Mindhárom variációhoz van egy-egy mondatom. A
kistérségen belül megalakuló formához van még egy másik dolog, ami kétségessé tette a
megvalósítást. 2012-től a járások vissza fognak állni, senki nem tudja a kistérségeknek utána
milyen szerepe lesz.
A másik variáció, hogy saját magunk lássuk el, szinte megoldhatatlan, a működési engedély
beszerzési ideje minimum egy hónap, de a normatívát fél év után tudtuk volna igényelni,
addig előlegezni kellem a munkavállalók bérét,amit nem tudunk vállalni
A harmadik, ami a Misszió mellett szól. Több településen régóta szolgáltatnak, semmilyen
fizetési nehézségeik nem voltak. Náluk a központban az idősek ellátása az elsődleges. A
dolgozók felé minden olyan alapfeltételt biztosítanak, ami az ellátást lehetővé teszi.
Ezzel kapcsolatban van-e valakinek valamilyen kérdése?
Laduver Attila képviselő: Számomra tiszta ügy.
Dr. Sódar Mária jegyző: Két előterjesztést kellene határozatba foglalni, egyik, hogy a Fehér
Bodza Kft-vel felmondjuk a az ellátási szerződést, a másik pedig a Széchenyi u. 45. szám
alatti ingatlan bérleti szerződés felmondása.
Krucsai József polgármester: Kérem aki ezekkel egyetért, egyenként szavazzuk meg,
elsőként a megállapodás felmondását, majd a bérleti szerződés felmondását.

A képviselő-testület öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

19/2011.(II.25.) határozat
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat képviselő-testülete
úgy határoz, hogy 69/2009. (VII.27) sz. határozat alapján a
„FEHÉR BODZA ” Nonprofit Szociális Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 5742 Elek, Erkel
F. u. 16. sz. alatti székhelyű gazdasági társasággal a házi
segítségnyújtás és szociális étkeztetés ellátására kötött
szerződést 2011. február 28. napjával közös megegyezéssel
felmondja.
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Felelős: Krucsai József polgármester
Határidő: azonnal

A képviselő-testület öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
20/2011.(II.25.) határozat
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat képviselő-testülete
úgy határoz, hogy 69/2009. (VII.27) sz. határozat alapján a
„FEHÉR BODZA ” Nonprofit Szociális Szolgáltató és
Kereskedelmi KFT. 5742 Elek, Erkel F. u. 16. sz. alatti
székhelyű gazdasági társasággal Medgyesbodzás Széchenyi u.
45. sz alatti ingatlanra kötött bérleti szerződést 2011. február
28. napjával közös megegyezéssel felmondja.
Felelős: Krucsai József polgármester
Határidő: azonnal
Krucsai József polgármester: Kérem, aki azzal egyetért, hogy az étkezést és
házisegítségnyújtást a Közösség Misszió felé átadjuk, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
21/2011.(II.25.) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határoz , hogy 2011. március 1. kezdőnappal a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 120. §- a alapján ellátási szerződést köt a Közösség
Misszió szociális szolgáltató 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 szerződés jelen határozat elválaszthatatlan
mellékletét képezi.
Felelős: Krucsai József polgármester
Határidő: azonnal

Krucsai József polgármester: A Közösség Misszió vezetői itt jártak, és megnézték a
lehetséges megoldást az elhelyezésükre. A felső iskola egy termét tudnánk számukra
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térítésmentesen biztosítani.
Restály László képviselő: Szeretném megkérdezni, arról volt szó, hogy ne azt a helyiséget
adjuk oda. Mert állítólag lesz olyan feladatuk is, hogy mosógéppel mosnak, meg egyéb
dolgok, amott ahol Baráthék voltak van rá lehetőség erre a tevékenységre is. Már én csak
nem akadékoskodni akarok, ha azt az épületet rendbe tesszük és visszaköttetünk.
Krucsai József polgármester: Ez nem kívánságműsor. Kint volt a Misszió vezetése
megtekintette ez minden feladat ellátására korrekt. A dokumentációt kulturált körülmények
között ott meg tudják csinálni. Ha mosni kell, meg van adva a lehetőség. Itt azért egyedi
kívánságműsorokat ne próbáljunk a dolgozók részéről teljesíteni.
Restály László képviselő: Jó adjuk oda, de az volt, hogy ezt a helyiséget meg se mutassuk
nekik, ez nincs is.
Dr. Sódar Mária jegyző: Nyilván szorít a határidő, az előkészületek során az újat nem
költöztettük be a régi mellé. Ha emberi körülményeket biztosítunk az alsós épületben
átmehetnek később oda, ezt a lehetőséget nem zárja ki senki, csak most az idő sürgetett. Itt
voltak, megtekintették, számukra megfelel. Jövőben nem zárkózunk el, ha van ott egy
működő épület akkor átmennek.
Szabó György Béla képviselő: A két épület között adottság, hogy külön van a vizesblokk az
alsóban, plusz költség, külön kellene fűteni. Itt egy 40 m2-t vesz igénybe, és egybe van a
vizesblokk, nem kell külön fűteni. Három konvektorral oldjuk meg, amit az alsóban hattal
tudjuk majd.
Krucsai József polgármester: Ott lesz nekünk gondunk bőven a vízzel, ha kienged az idő.
Komoly pénzünkbe fog ez kerülni, de meg kell oldani, pártháznál nem győztük a csapot
cserélni.
Szabó György Béla képviselő: A gábortelepi szociális épületet nem kívánják használni, ott
adott egy mosógép, egy internet szoba. Javasoltam, hogy a gondozók bemehessenek oda, és a
mosást biztosítsuk számukra. Ezért ők nem fizetnek, szerintem hozzá kéne járulni, hogy ezt
biztosítsuk részükre.
Krucsai József polgármester: Ezzel nincs is gond, hogy heti egy-két alkalommal. De hogy
ott mindig menjen a fűtés, amikor nincs is igény, az nem . Számtalanszor, a dolgozók nem
tudták, de a riasztósok felhívtak, este 8-9 órakor is tartózkodtak ott. Ezért jött össze Baráth
Tamásnak a 128 ezer tartozás, mert nem biztos, hogy csak arra lett használva az épület
Kérem, aki egyetért azzal, hogy az iskola épület terme átadásra kerüljön a Közösségi Misszió
részére, kézfelnyújtással határozzon.

A képviselő-testület 5 igen határozattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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22/2011.(II.25.) határozat

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határoz , hogy 2011. március 1. kezdőnappal a Közösség
Misszió 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
Közösség Misszió részéről.
Felelős: Krucsai József polgármester
Határidő: azonnal

3. napirendi pont.
Dr. Sódar Mária jegyző: December 15-én 105/2010.(XII.15) számon hozott a képviselőtestület egy határozatot melyben, rászorulók részére 2 q ingyen tüzelőt biztosít.
Kormányhivatal észrevételezte, hogy rendeletben kell szabályozni. A szociális rendeletünk
tartalmazza, hogy természetben adható átmeneti segély , de azzal kellene csak kiegészíteni,
hogy egy alkalommal 2 q lehet a mennyiség.
A következő módosítás lenne benne, hogy a szociális ellátási formát meghatározza, a
szolgáltató részére adja át, így erről rendelkezni kell
Krucsai József polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy a
105/2010-es határozatunk visszavonásra kerüljön, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
23/2011.(II.25.) határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
visszavonja 105/2010.(XII.15.) sz. határozatát
Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Sódar Mária jegyző
Krucsai József polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait, aki a rendelet módosítással
egyetért kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
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7/2011.(II.28) rendelet
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megalkotta 7/2011.(II.28.) önkormányzati rendeletét az egyes
szociális ellátásokról szóló 5/2009.(III.3.) Önkormányzati
rendelet módosításáról

/ A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi/
4. napirendi pont
Krucsai József polgármester: Közös gázbeszerzési program tárgyalása. Tavaly benne
voltunk a közös beszerzésben, úgy néz ki pozitív volt az önkormányzatnak árak
szempontjából. Mindenképpen tanácsos az idén is részt vegyünk benne.
Dr. Sódar Mária jegyző: Tavaly megérte nekünk az ebben való részvétel. Hónapokra előre
kalkulált mennyiséget le kellett adni, ezek nagyon eltaláltuk. Horribilis számlákat nem
kaptunk. Csak azért fizettünk, amit elfogyasztottunk, az óvoda pedig olcsóbban kapja a gázt.
Javasolt, és indokolt, hogy az idén is részt vegyünk
Krucsai József polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy a
közös gázbeszerzési programban részt vegyünk, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
24/2011.(II.25.) határozat
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő-testület
csatlakozni kíván a Békés Megyei Önkormányzat
koordinálásával létrejövő közös földgázbeszerzésre létrehozott
szindikátushoz.
A szindikátusi szerződést jóváhagyja.
Felhatalmazza Krucsai József polgármestert a Szindikátusi
szerződés aláírására, és arra, hogy a közös földgáz beszerzés
ügyében eljárjon.
Felelős: Krucsai József polgármestere
Határidő: értelem szerint

5. napirend : Bejelentések
Krucsai József polgármester: Csak két érintőleges volna. A múltkor szóba került, hogy az
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egyik GYES-en lévő pedagógus vissza szeretne jönni dolgozni. A gyerek három éves koráig
mivel nem tud az iskola munkát biztosítani, az önkormányzatnak fizetési kötelezettsége van.
Ha három évet betölti a gyerek, akkor felmentést és végkielégítést biztosítani kell. Egy
ügyvédet megkerestem ezzel. Három dologba is mondta, hogy nem egészen tiszta. Az
álláshely nem szűnt meg, akkor hogy lett betöltve egy főállású dolgozóval. Átnézi a dolgokat,
még most is tárgyal az iskolával. Kb. 10 + áfáért leírja, hogy kit terhel a fizetési kötelezettség.
Mert a dolgozó megkapja járandóságát ez tény,csak, hogy ki fizesse a révészt,ha úgy dönt a
testület ezt rááldozza.
Laduver Attila képviselő:Ehhez nem kell határozat ezt saját hatáskörödben megteheted.
Krucsai József polgármester:De tájékoztatom a testületet.
Felmerült a testületi ülés kép és hangminősége. A képminőség már jobb volt, a hang is jó
legyen. Vettünk egy videókamerát, ami beépített mikrofonnal dolgozik, már a mostani ülés
ezzel készült, reméljük már nem lesz probléma. Természetesen nem csak a testületi ülés lesz
felvéve, hanem más programok is megörökítésre kerülnek.
CD-re majd forrást adunk.
Laduver Attila képviselő: Nekem volna egy bejelentésem. Sok helyre eljutott a hír, a
templom torony dolog. Az egyház adományokat vár, lebonyolítója Kálmán Margit, ami
pályázati önrészhez kell. Sikeresen elindultak, ezúton kérem a lakosságot, és a testület tagjait,
segítsünk. Akinek van lehetősége készpénzben adományozni, erre nyitottak egy számlát.
Krucsai József több tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 10.34 perckor bezárta.
Kmf.

Krucsai József
Polgármester

Dr. Sódar Mária
jegyző

Restály László
Jkv. Hitelesítő

Laurovics István
jkv. hitelesítő
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