Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38.
Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331
1/2011.
JEGYZİKÖNYV
Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 5-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
Laurovics István
Restály László
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
nem hiányzik senki, az ülés határozatképes. A jegyzıkönyv vezetésére felkérem Sramkó
Katalin hivatali dolgozót, hitelesítésére javaslom Szabó György Béla képviselıt és Nagy
Gézáné alpolgármestert megbízni. Javaslom a következı napirendi pontok megtárgyalását:
1) KEOP-2011-4.2.0 pályázattal kapcsolatos hiánypótlás
2) Vízjavító program önerırıl döntés
3) Tüzifa vásárlásról döntés
Kérem, aki a javaslatokkal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület a javaslattal egyhangúan egyetértett.
1. KEOP-2011-4.2.0 pályázattal kapcsolatos hiánypótlás
Krucsai József polgármester: Napkollektoros pályázathoz megérkezett a támogatási
szerzıdés, arról kellene döntetnünk, hogy vállaljuk-e ennek megvalósítását.
Laduver Attila képviselı: Megérkezett a támogatás?
Krucsai József polgármester: Igen megérkezett a szerzıdés.
Laduver Attila képviselı: Milyen célra kell felhasználni?
Nagy Gézáné alpolgármester: Csak az óvoda vagy a konyha meleg víz igényét elégíti ki.
Szabó György Béla képviselı: Akkor az önrészt nem kell kifizetni?
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Krucsai József polgármester: Arról volt szó.
Laduver Attila képviselı: Miért nem várunk még a napelemre, ez egy nagy marhaság.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: Mert azt mondták az most nincs.
Krucsai József polgármester: Az önrészt nem kell letenni egyáltalán.
Dr. Sódar Mária jegyzı: Az akkori képviselı-testületi ülésen az önrészre rákérdeztem, és
kifizetés nem teljesített számlára is igényelhetı, elıleg igényelhetı.
Laduver Attila képviselı: Szerintetek erre nekünk szükségünk van?
Dr. Sódar Mária jegyzı:Ez most egy hiánypótló határozat lenne, hogy az önkormányzat
rendelkezésére áll az önrész.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
1/2011.(I.5.) KT.sz. határozat
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete támogatja
pályázat benyújtását a Medgyesbodzás Széchenyi u. 41. sz alatti konyha
épületében napkollektoros rendszer kialakítása a használati melegvíz igény
részbeni kielégítésére kialakítására a KEOP-2011-4.2.0/A kódszámú Helyi hı
és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati
konstrukció keretén belül.
A fejlesztés megvalósulási helye: (Medgyesbodzás Széchenyi u. 41.) Helyrajzi
száma:432
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a projekt
költségvetését az alábbiak szerint rögzíti:
Kivitelezési díj: 6.756.300 .- Ft
Mérnöki feledatok díj: 80.000.- Ft
Tájékoztatás és nyílvánossági díj: 64.000.- Ft
Összes nettó költség: 6.900.300 .-Ft
Áfa: 1.725.075 .-Ft
Összes bruttó: 8.625.375 .-Ft
Támogatás (85%): 7.331.569 .-Ft
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Önerı: 1.293.806 .-Ft
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a továbbiakban
vállalja, hogy a jelen projekt keretében megvalósuló fejlesztéshez kapcsolódó
szolgáltatás fenntartásáról és mőködtetésérıl hosszú távon, de minimum 5 évig
gondoskodik.
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza
Krucsai József polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges
elıkészületek megtételére.
Felelıs: Krucsai József polgármester
Határidı: pályázati kiírásban meghatározott határidık

2. Vízjavító program önerırıl döntés
Krucsai József polgármester: A vízjavító program a második napirendi pont. Most úgy áll,
hogy 136 ezer forint terhelné az önkormányzatunkat.
Dr. Sódar Mária jegyzı: A korábbi testület belépett a Dél alföldi Ivóvízjavító
konzorciumba, amibe úgymond beolvadt a Közép -Békési. A határozatot úgy hozták, hogy
csak úgy lépnek be , ha fizetési kötelezettséggel nem jár. A többi önkormányzat nem így
döntött, a többi önkormányzat rendszeresen fizetett. Most, a tagoknak visszafizetik tervezési
hozzájárulásként befizetett összeg 70 %-át.
Medgyesbodzás, nem fizetett semmit, a tervek viszont elkészültek, tehát a ránk esı rész 30
%-a az a 136 ezer forint amirıl a Polgármester Úr beszélt.
Krucsai József polgármester: Kérem a képviselı-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy a
vízjavító programban a tervezési díjat fizessük be kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
2/2012.(I.5.) KT.sz. határozat
1.)Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy
határoz, hogy vállalja a korábban a Dél-Alföld Ivóvízminıség-javító
Programban a tervezési költségekre be nem fizetett önrész 30%-ának
megfelelı összeget, vagyis 136.156 Forintot a Közép-Békési Térség
Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás részére megfizetni.
2.)
Ezen összeget 2012. évi költségvetésében Város és
községgazdálkodás szakfeladata terhére vállalja .
Határidı: azonnal
Felelıs: Krucsai József polgármester
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3. Tüzifa vásárlásról döntés
Krucsai József polgármester: Igényfelmérés volt szociális tőzifára. 50 m3 fát jeleztünk.
Dr. Sódar Mária jegyzı: Szociális célokra lehet igényelni pl. átmeneti segélyként lehetne
adni. Erre már volt is igény a télen. Az önkormányzat 50 m3 igényt jelentett be, de ez nem
kötelezettségvállalás, most a testületnek kell dönteni, hogy vásárol-e vagy nem. Most érkezett
, hogy ez 889.000 forintba kerülne az önkormányzatnak ezen felül nekünk kell gondoskodni
az elszállításról.
Laduver Attila képviselı: Miért akarunk mi tőzifát adni?
Nagy Gézáné alpolgármester: Ez többszöröse annak, amit mi átmeneti segélyben adnánk.
Laurovics István képviselı: Ha ilyen pénzünk van, akkor a mi munkánkat, a mi portánkat
rakjuk rendbe. Én már attól félek, hogy ez a garázsépület teljesen tönkre fog menni.
Laduver Attila képviselı: Én nem nagyon támogatom ezt. Jegeljük ezt most.
Krucsai József polgármester: kaptuk ezt a lehetıséget, ezt mindenképpen ismertetnem
kellett a testülettel és döntünk, hogy élünk-e a lehetıséggel.
Szabó György Béla képviselı: Ezt lakásfenntartásiban nem lehetne adni?
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: Olyat lehet, hogy természetben adjuk tőzifában a
lakásfenntartási segélyt ?
Laduver Attila képviselı: Gábortelepen több hónapra elıre nálam le van kötve
Krucsai József polgármester: Hát ez elég szomorú.
Laduver Attila képviselı: Mit csináljak nem én kérem.
Dr. Gogocz Erzsébet Mónika képviselı: Na de nem is nagyon tiltakozol ellene.
Dr. Sódar Mária jegyzı: A lakásfenntartásit akkor lehet természetben nyújtani, ha valakirıl
bebizonyosodik, hogy nem oda költi a lakásra, amire azt kapja. Az, hogy mindenki tőzifát
kapjon helyette nem biztos, hogy szerencsés, mert van aki gázzal főt.
Krucsai József polgármester: Szavazásra bocsátom akkor a kérdést, kérem aki egyetért
azzal, hogy az 50 m3 fát megvásároljuk szociális célra kedvezményes áron, kézfelnyújtással
szavazzon.
A képviselı-testület 0 igen szavazattal, 0 tartózkodással és 7 nem szavazattal, nem támogatta,
hogy 50 m³ tőzifát vásároljon a DALERD Dél-alföldi Erdészeti Zrt-tıl.
Krucsai József polgármester: Garázs ki lett számolva mennyi lett a lemez, ez még nem
végleges, és van más méret is, ami ide kellene. kb. 900 ezer és 1 millió lenne járulékos
költségekkel együtt. A februári testületire a költségvetésre ezt pontosan ki tudjuk számolni.
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Ez csak tájékoztató, errıl most nem kell dönteni, csak az árajánlatot kérjük meg, ha azt
mondjátok. A régi istállóról leszedett anyagot is fel tudjuk használni.
A másik a busz. Tegnap küldte az ügyvéd a választ. Ez nesze semmi fogd meg jól. Egy
találkozót ajánlottak fel, hogy Jászberényben találkozzunk. Ma azt kérem, hogy az ügyvéd
intézze el, jöjjenek ık ide ki. A főtés, ami a legfontosabb volna az egészben semmi.
Sumákolnak . A Jászplatszik képviselıi jöjjenek ide, és itt a mi képviselıink is részt tudnának
venni.
Laduver Attila képviselı: Fogyasztóvédelem mit mondott?
Krucsai József polgármester: Önkormányzattal nem foglalkozik, bíróságon kell
érvényesíteni.
Restály László képviselı: Valamilyen másik szakértıtıl nem kéne véleményt kérni?
Szabó György Béla képviselı: A szervizben ahol csinálták, ott megkérdezték, miért nincs
keringtetı szivattyú, meg miért nincs kályha.
Laduver Attila képviselı: Meddig fizetjük ezt a buszt.
Krucsai József polgármester: Hát ez ki van fizetve.
Laduver Attila képviselı: Van benne főtés azt nem mondhatod.
Krucsai József polgármester: Amit belehel Gyuszi, meg a gyerekek.
Laduver Attila képviselı: Elöl van valamennyi főtés. Mehetünk, mi ügyvédhez, vagy
bárhova, pontosan kell fogalmazni. Főtés van benne csak kevés.
Dr. Sódar Mária jegyzı: Rendeltetésszerő használatra alkalmatlan.
Krucsai József polgármester: Idısek és gyerekek szállítására lett megrendelve.
Laduver Attila képviselı: Az a kérdés mennyiért lehetne ebbe főtést csinálni.
Szabó György Béla képviselı: 400.000
Laduver Attila képviselı: az a kérdés, hogy most belemegyünk egy pereskedésbe, vagy
megcsináljuk.
Másik dolog: A gréderrıl döntünk?
Krucsai József polgármester: Errıl született már döntés, a két ünnep között is mondtam,
hogy ez már el van döntve.
Laduver Attila képviselı: Jó de azóta kaptunk 3 millió forintot, Szeretném ha felvennénk
napirendre ezt a témát, mert Simonka elvárná, hogy ebbıl a pénzbıl adjunk erre.
Laurovics István képviselı: Az utak rendbetételére kapunk minden évben pénzt és még sincs
megcsinálva.
Krucsai József polgármester: Pista évekig dolgoztál nagy gépen tudod, hogy kik tették
tönkre az utakat. 12 éven keresztül egyszer sem jutott eszedbe, hogy megcsináljuk. 2011-ben
vállalkozókkal rendbe lettek téve a külterületi utak.
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Laduver Attila képviselı: Arról szól a vita, hogy Medgyesegyháza, Pusztaottlaka
megszavazta az önrészt, mi meg különcködünk. Arról tudsz-e valamit, hogy a start
munkaprogramban résztvevı emberek se munkanélkülin se semmin nincsenek.
Krucsai József polgármester: 30-án mindenki megkapta a megszüntetıt, a Munkaügy azt
mondta, mindenkit ki fognak értesíteni.
Laurovics István képviselı: Eltértünk a tárgytól, menjünk sorba, Simonka biztos ki fog lépni
ebbıl, és megint Bodzás kimarad. Medgyes meg Ottlaka megszavazta.
Laduver Attila képviselı: Jocikám mi blokkol téged, mi akadályoz meg, hogy ebben részt
vegyünk, most itt a lehetıség.
Szabó György Béla képviselı: Ezt nem szedhetnénk be a lakosságtól?
Laduver Attila képviselı: Vessük ki adóba az árát.
Dr. Sódar Mária jegyzı: Ilyet ne mondjuk, már hogy adóba vessük ki, ennek így semmi
értelme. Megint beszélünk mindenrıl, értelmetlen dolgokról vitatkozunk. Vegye fel a testület
napirendre és szavazzon róla.
Laurovics István képviselı: De Marika errıl beszélni kell, másképpen nem lehet dönteni.
Laduver Attila képviselı: Milyen adóink vannak? Ezt be lehetne szedni!
Dr. Sódar Mária jegyzı: Iparőzési meg gépjármő. Ezt nem lehet.
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselı: Két hét óta mi változott? Mi indokolná, hogy
újragondoljuk a döntést?
Laduver Attila képviselı: Az, hogy két hét óta jött az égbıl 3 millió forint.
Krucsai József polgármester: Vannak más fontos dolgaink is.
Nagy Gézáné alpolgármester: Tegyük át a jövı hétre. Rágjuk át a témát.
Krucsai József polgármester: Amennyiben szükséges lesz visszatérünk a témára, az ülést
bezárom, a munkát zárt ülésen folytatjuk.
Krucsai József polgármester az ülést 8.35 órakor bezárta.
Kmf.
Krucsai József
Polgármester

Dr. Sódar Mária
jegyzı

Szabó György Béla
Jkv. Hitelesítı

Nagy Gézáné
jkv. hitelesítı
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