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JEGYZİKÖNYV

Készült: Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2014. január 13-án
11.15 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.
Az ülés helye: Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal Medgyesbodzási Kirendeltség
(5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38. ) Tanácskozó terem
Jelen vannak Krucsai József polgármester
Nagy Gézáné alpolgármester
Dr.Gogucz Erzsébet Mónika
Laduver Attila
Laurovics István
Restály László
Szabó György Béla képviselık
Jelen vannak még:
Béni Attila t. százados Mezıkovácsházi Hivatásos Tőzoltóparancsnokság
Zalai Csaba t.hadnagy Mezıkovácsházi Hivatásos Tőzoltóparancsnokság
Dr.Sódar Mária aljegyzı
Kiszel Ferencné jegyzıkönyv vezetı

Krucsai József polgármester megnyitja a képviselı-testületi ülést, a megjelent képviselık
létszáma alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Laduver Attila képviselı jelezte
késését.
A jegyzıkönyv vezetésére felkéri Kiszel Ferencnét.
Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolja Restály László és Szabó György képviselıket.
Az írásban kiküldött napirendi pontok és a jegyzıkönyv hitelesítık elfogadását javasolja.
A képviselı testület egyhangúan elfogadta a kiküldött napirendi pontok tárgyalását és a
jegyzıkönyv hitelesítık személyét.
Napirendek:
1
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Katasztrófavédelmi igazgatóság beszámolója
Elıadó: Béni Attila tő. százados
Mezıkovácsházi Hivatásos Tőzoltó-parancsnokság tőzoltóparancsnoka
A szociális célú tőzifa támogatás ellátás helyi szabályairól szóló önkormányzati
rendelet megalkotása
Elıadó: dr. Sódar Mária aljegyzı
1
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A „Békés Megyei Ivóvízminıség-javító Program” önerı igazolásához meghozott
76/2013.(X.15.) Képviselı –testületi határozat módosítása
Elıadó : Krucsai József polgármester
Bejelentések

1.) Katasztrófavédelmi igazgatóság beszámolója
Elıadó: Béni Attila tő. százados
Mezıkovácsházi Hivatásos Tőzoltó-parancsnokság tőzoltóparancsnoka

Krucsai József polgármester felkéri Béni Attila tő. századost az írásbeli elıterjesztés
kiegészítésére.
Béni Attila tő. százados megköszönni a meghívást, elmondja, hogy Medgyesbodzás
településsel nagyon jó, szoros együttmőködést sikerült kialakítani.
A továbbiakban ismerteti a az írásbeli beszámolót.
Kiemeli a községben tavaly történt tőzesetet, illetve a 2012. év végén történt emberölés
kísérleteként elkövetett gyújtogatást.
Tájékoztatja a képviselı-testületet a község 25 fıs köteles polgári védelmi szervezetérıl.
Emellett megalakult a Dél- Békés Mentıcsoport, amely önkéntes szervezet. Magyarország
elsı járási szintő mentıcsoportja, amely elsıként kapta meg a nemzeti minısítést. 94 fıbıl áll
jelenleg Medgyesbodzásról is csatlakoztak tagok a szervezethez. A tagok között speciális
technikai tudással rendelkezık is vannak így hatékony szervezetet sikerült létrehozni az
önkéntesség elve mentén. Minden településen cél a települési szintő szervezet létrehozása.
Laduver Attila képviselı 11. 25 perckor megérkezik.
Restály László képviselı kérdést intéz, hogy az elektromos hulladék győjtésére milyen
megoldás mutatkozik
Krucsai József polgármester elmondja, hogy évi egy alkalommal az Önkormányzat
közremőködésével a településen begyőjtést végez egy cég. Sajnos csekély volt a lakosság
részérıl az érdeklıdés. Az meg nem lehetséges, hogy az Önkormányzatnál ezeket győjtsék.
Béni Attila tő. százados hozzáteszi, hogy ez azért sem lehetséges, mert a begyőjtésre és a
tárolásra külön engedély szükséges.

Krucsai József polgármester elfogadásra javasolja a beszámolót.

A Képviselı-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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1/2014. (I.13.) Kt határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselıtestülete elfogadja a Mezıkovácsházi Hivatásos
Tőzoltóparancsnokság 2012-13. évi beszámolóját az
elıterjesztés szerinti tartalommal.
Felelıs: Krucsai József polgármester
Határidı: értelem szerint

2.) A szociális célú tőzifa támogatás ellátás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Elıadó: dr. Sódar Mária aljegyzı
Krucsai József polgármester felkéri dr. Sódar Mária aljegyzıt az írásbeli elıterjesztés
kiegészítésére.
dr. Sódar Mária aljegyzı ismerteti az írásos elıterjesztést.
Restály László képviselı kérdezi, hogy ha nem jut mindenkinek fa, akkor a kérelmeket a
beérkezés sorrendjében bírálják-e el.
dr. Sódar Mária aljegyzı válasza szerint elınyt élveznek a jogszabályban meghatározottak ,
a 2§ (1) a)-d) pontjában szereplık, elsısorban ıket kell ellátni.
Restály László képviselı kérdezi továbbá, hogy ki lett –e számolva, hogy mindenkinek jut- e
fa. És ez február 14-ig nem is lesz kihordva?

dr. Sódar Mária aljegyzı elmondja, hogy a jogosulti kör bıvülése és a megállapított
famennyiség tavalyi évhez képest történt csökkenése miatt várhatóan mindenkinek jut tőzifa.
A tőzifa kihordása folyamatos, a február 14. csak a kérelmek benyújtásának határideje.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

1/2014. (I.14.) önkormányzati rendelet
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselıtestülete megalkotta 1/2014. (I.14) önkormányzati
rendeletét a szociális célú tőzifa támogatás ellátás helyi
szabályairól
A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
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3.) A „Békés Megyei Ivóvízminıség-javító Program” önerı igazolásához meghozott
76/2013.(X.15.) Képviselı –testületi határozat módosítása
Elıadó : Krucsai József polgármester
Krucsai József polgármester elmondja, hogy újraszámolták az önerı összegét, ez az
Önkormányzatra nézve emelkedést mutat, ami a 2014 és 2015 évi költségvetéseket illeti.

A Képviselı-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

2/2014. (I.13.) Kt határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselıtestülete dönt arról, hogy a 76/2013.(X.15.) Kt. számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja, – a határozat
módosítással nem érintett pontjainak a változatlanul
hagyásával:
Elfogadja a „Békés Megyei Ivóvízminıség-javító
Program” címő támogatott nagyprojekt önerejének
igazolását, az alábbiak szerint:
A projekt címe, a pályázati anyagban megjelölttel
összhangban:
Békés Megyei Ivóvízminıség-javító Program
Pályázati azonosító jel: KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009
A projekt megvalósítási helyszíne: Békés, Csongrád és
Hajdú-Bihar megye
A pályázati konstrukció száma: KEOP-1.3.0/09-11
Ivóvízminıség-javítás
A projektnek az 1746/2013.(X. 17.) [Támogatási
szerzıdés 1. sz. módosítása] és az 1937/2013.(XII. 13.)
Korm. határozatnak [Támogatási szerzıdés 2. sz.
módosítása] megfelelıen a támogatás szempontjából
elszámolható nettó összköltsége a Támogatási
szerzıdés 2. sz. módosításával megegyezıen:
38.060.344.909,- Ft. A támogatás mértéke a projekt
elszámolható nettó összköltségének a 88,445729% –a,
de legfeljebb 33.662.749.515,- Ft.
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati
önrész mindösszesen: 4.397.595.394,- Ft, amelynek
100% –ára a projektben részt vevı hatvanhat
önkormányzat a BM EU Önerı Alap támogatását kívánja
igénybe venni.
1/ kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a
KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú projekt
rá jutó önkormányzati önrész összegét a 2014. és a
2015. évi költségvetési rendeletében az alábbiak szerint
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elkülöníti.

Medgyesbodzás
Község Önkormányzata

Az önkormányzatra jutó
összes saját forrás (forint)

2014. év
(forint)

2015. év
(forint)

12 313 267

4 317 201

7 996 066

Határidı: azonnal
Végrehajtásért felelıs: Krucsai József polgármester

4.) Bejelentések
Krucsai József polgármester elmondja, hogy a szılıben lévı földterületet kitakarítás után
lucernával fogja az önkormányzat bevetni.
Nagy Gézáné alpolgármester kéri, hogy az Önkormányzat tájékoztassa a lakosságot arról,
hogy a hulladékot csak céges zsákokban fogják elszállítani.

Több tárgy és hozzászólás nem lévén, úgy Krucsai József polgármester az ülést 11.55 órakor
bezárja

Kmf.

Krucsai József
polgármester

dr. Sódar Mária
aljegyzı

Szabó György
jkv. hitelesitı

Restály László
jkv.hitelesítı
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