Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38.
Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331
5/2012.
JEGYZİKÖNYV
Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 29-én
8.00 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
Szabó György Béla képviselık
Jelen vannak még. dr. Sódar Mária jegyzı
Sramkó Katalin hivatali dolgozó jkv.vezetı
Krucsai József polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülésrıl
Restály László és Laurovics István képviselık hiányoznak – hiányzásukat elıre jelezték - az
ülés határozatképes. A jegyzıkönyv vezetésére felkérem Sramkó Katalin hivatali dolgozót,
hitelesítésére javaslom Szabó György Béla és Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselıket
megbízni. Napirendi pontokként javaslom elfogadni a meghívóban megjelölteket
A képviselı-testület a javaslatokkal egyhangúan egyetért.
1. napirend
Békés megyei közös földgázbeszerzéshez való csatlakozásról döntés

Krucsai József polgármester: Már szó esett róla, és elızetesen szándéknyilatkozatot is
adtunk, hogy a közös gázbeszerzésben részt kívánunk venni, most ezt határozatban szükséges
megerısíteni. Tavaly 26,6 %-kal kaptuk olcsóbban a gázt, ezt az idén még nem tudjuk, hogy
mennyi lesz.
Kérem, aki egyetért a határozatba foglalással, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
15/2012.(II.29.) számú határozat
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Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testület csatlakozni
kíván a Békés Megyei Önkormányzat koordinálásával létrejövı közös
földgázbeszerzésre létrehozott szindikátushoz.
A szindikátusi szerzıdést jóváhagyja.
Felhatalmazza Krucsai József polgármestert a Szindikátusi szerzıdés
aláírására, és arra, hogy a közös földgáz beszerzés ügyében eljárjon.
Felelıs: Krucsai József polgármestere
Határidı: értelem szerint

2. Napirend
Vagyonrendelet módosítása
Dr. Sódar Mária jegyzı: A nemzeti vagyonról szóló törvény 18. § (1) bekezdése
kötelezettségként határozza meg a helyi önkormányzat számára, hogy a törvény
hatálybalépését – azaz 2011. december 31-ét – követı 60 napon belül rendeletben köteles
megjelölni azokat a
tulajdonában álló, önkormányzati rendelete alapján forgalomképtelen vagyonelemeket,
amelyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő vagyonként,
forgalomképtelen törzsvagyonnak minısít.
Krucsai József polgármester: Kérem, aki egyetért a határozatba foglalással,illetve a
vagyonrendelet módosításával kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
16/2012.(II.29.) számú határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján, a törvény hatályba lépését követı 60
napon belül áttekintette a rendelete alapján forgalomképtelennek
minısülı vagyontárgy körét, melyek közül a nemzeti vagyonról szóló
törvény 5. § (4) bekezdés szerint nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentıségő nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak
egyiket sem minısíti, errıl rendeletet nem alkot.
Felelıs: Krucsai József polgármester
Határidı: azonnal
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
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5/2012.(III.8.) önkormányzati rendelet
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselıtestülete megalkotta Medgyesbodzás Község
Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012. (III.8.)
önkormányzati rendeletét az önkormányzat vagyonáról
és a vagyongazdálkodásról szóló 11/2001.(XII.10.)
önkormányzati rendelete módosításáról
A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
3. napirend
Bejelentések

Krucsai József polgármester:
-

-

Flabagáz Kft keresett meg, hogy palackos gázt szeretne árulni.
Főtéskorszerősítéssel kapcsolatban talán jelenik meg olyan, hogy nem napkollektoros,
hanem napelemes, és biokazános. Az óvodát néztük, de nem felelünk meg, mert nincs
külön helyrajzi szám. Még nem biztos, hogy a túltermelt áramot a DÉMÁSZ vissza
fogja vásárolni. Javasoltam, ha mégis megveszik, akkor ne pénzbe, mert nagyon
nyomott ára lesz, hanem a közvilágításunk csökkenjen vele.
Az önkormányzati főtéskorszerősítésre, vállalja a képviselı-testület a 325.000 Ft +
áfát, hogy megterveztessük?Az elızı ülés végén kiosztott szerzıdés szerint.

Nagy Gézáné alpolgármester: Hát lássuk elıbb, mit akarunk.
Krucsai József polgármester: A múltkor szétosztottam, ez a költség elszámolható a
pályázatban, ezt csak meg kell elılegezni.
Errıl kellene döntenünk, hogy csináljuk, vagy ne.
Szabó György Béla képviselı: Csinálni kellene, csak el kell gondolkodni, hogy milyen
kazánt szeretnénk.
Dr. Gogucz Mónika képviselı: Ha nincs is kiírva még a pályázat akkor minek csináljuk
máris?
Krucsai József polgármester: Mert ezek szeretnének elıre dolgozni, hogy rögtön be
tudják nyújani.
Dr. Sódar Mária jegyzı: Ezért a pénzért terveket, és hatástanulmányt fogunk kapni.
Krucsai József polgármester: Van még egy lehetıség szétnézi máshol esetleg?
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Laduver Attila képviselı: Most ebben nem tudok segíteni, hogy ilyet találjunk, de
keresek KEOP-os pályázatírót, ha esetleg lehetıségem lesz rá.
Krucsai József polgármester:Akkor döntsünk arról, hogy 27-re halasszuk el a döntést.
Nagy Gézáné alpolgármester: Az a véleményem, hogy nagyobb dolgokra is költöttünk
már, ez a tanulmány meglesz, máshova is fel lehet használni.
Krucsai József Polgármester:
Kérem, aki egyetért, hogy a tervezés költségét vállaljuk, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
17/2012.(II.29.) számú határozat
Medgyesbodzás község Önkormányzatának Képviselıtestülete úgy határoz, hogy a Polgármesteri Hivatal és a
Széchenyi u. 38. sz alatti szolgáltai lakás
főtéskorszerősítése tárgyában megbízási szerzıdést köt
az Aerrea Kft-vel ( 2144 Kerepes Mogyoródi út 39.) az
elıterjesztés szerinti tartalommal.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerzıdés
aláírására.
Felelıs. Krucsai József polgármester
Határidı : azonnal
Krucsai József polgármester: Egy orosházi pék kenyér és tejboltot szeretne nyitni az alsó
iskolába megfelelı lenne neki. A péksüteménye, kenyere rendkívül finom, van ahol egy éve
van jelen, most 170 Ft kg-os kenyér van.
Több tárgy és hozzászólás nem lévén Krucsai József polgármester az ülést 8.25 órakor
berekesztette.
Kmf.
Krucsai József
Polgármester

Dr. Sódar Mária
jegyzı

Dr. Gogucz Erzsébet Mónika

Szabó György Béla
4

Jkv. Hitelesítı

jkv. hitelesítı
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