Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
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Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331
7/2010
JEGYZİKÖNYV
Készült:

Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. április 6án 8.00 órai kezdettel megtartott ülésérıl.

Az ülés helye:

Községháza tanácskozó terme

Jelen vannak:

Varga Gábor polgármester
Krucsai József alpolgármester
Czene Tiborné
Kiss György
Lajos Ferenc
Laurovics István
- képviselı-testületi tagok
Jelen vannak még:
dr. Sódar Mária-jegyzı
Sramkó Katalin hivatali dolgozó, jkv. Vezetı

Varga Gábor polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, az ülésrıl hiányzik
Nagy Gézáné és Laduver Attila képviselık, az ülés határozatképes. A jegyzıkönyv
hitelesítésével javaslom Kiss György és Lajos Ferenc képviselıket megbízni. Kérem, aki a
meghívóban kiküldött napirendi pontok tárgyalásával, valamint a jegyzıkönyv hitelesítık
személyével egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A jelenlévık a javaslatokkal egyhangúan egyetértenek.
1. napirendi pont
LHH Önkormányzati belterületi utak fejlesztése pályázattal kapcsolatos
hiánypótlási felhívásban szereplı döntés meghozatala
Dr. Sódar Mária jegyzı: A napirendi pont tárgyalása elıtt szeretném kiosztani három
képviselı beadványát, amelyet az ülés elıtt kaptam kézhez.
Elöljáróban kérdezném, hogy a levélben a 38 millió támogatás az elírás, mert az nem annyi.
Krucsai József alpolgármester: nem, az úgy van a költségvetésben.
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Dr. Sódar Mária jegyzı: esetleg a nettó összege a támogatásnak annyi. A pályázat bruttó
finanszírozás , nincs 11 millió forint Áfa ezen felül, amit az önkormányzatnak kellene állni, ez
a pályázati költségvetésben sincs beállítva.
Krucsai József alpolgármester: No de a lakossági hozzájárulás?
Dr. Sódar Mária jegyzı: A pályázati támogatást csökkenti ha a lakosságtól közmőfejlesztési
hozzájárulást kérünk, tehát ez nem az önerıt növelı tényezı, hanem a támogatást csökkentı,
ezért az a legjobb ha a lakosságtól nem kérünk.
Varga Gábor polgármester: Ki lehet vinni a faluba, hogy elintéztétek, hogy nincs lakossági
önrész.
Dr. Sódar Mária jegyzı: Áfát nem kell külön az egész után fizetnünk, azért nem szerepel a
költségvetésben. Tervezésre már határoztunk, ott 300 ezer az eltérés annyival többe került, és
van sikerdíj, ami szintén be van tervezve az elfogadott költségvetésbe, és ez lehet, hogy egy
kicsit csökkenni is fog mert az a támogatás 5 %-a, de az új költségvetés alapján kevesebbe
kerül a beruházás. Ez mind az önerıt, mind a támogatást csökkenti.
Az átminısítéssel valóban probléma lesz, mert nem lehet győjtıúttá minısíteni a Hunyadi
utcát a mőszaki és egyéb adottságai miatt, a hiánypótlás szerint, ha nincs győjtıút , indokolni
kell ennek az okát.
Legjobb tudomásom szerint a Petıfi Névtelen és Jókai utcák nem győjtıutak.
Pénzintézettel valóban nincs még kapcsolatfelvétel.
47.964.517 a költségvetés, 5 % a pénzügyi önerı amit biztosítani kell. A terv 2 évig érvényes.
Krucsai József alpolgármester: 2007-ben meg lett frissítve, ha tavaly megfrissítjük, akkor
nem kellett volna fizetni, így spórolhattunk volna.
Varga Gábor polgármester: nem egészen, mert engedélyes terv nem volt. Csapongunk ideoda, ezt megint csak kampányfogásnak tekintem. Eljutunk oda, hogy nem biztos, hogy
elmondhatom hol járunk, mert csak éket vernek bele. Arról volt szó, a következı beadvány
Gábortelep lesz. A kis utcák már le vannak zárva.
Krucsai József alpolgármester: Felvetettük, hogy a Magyar és Rákóczi utcát is csináljuk
meg.
Varga Gábor polgármester: 45 millióból nem tudunk mindent. Ezt már eldöntöttük 2 éve. A
lényeg a pályázati hiánypótlás realizálódjon. Bármennyit is csúszik a pályázat ez a
hiánypótlás, ez nem veszik el nekünk. Úgy gondolkodtunk jó lett volna önerıt kérni a
lakosságtól, mert akkor abból lehetett volna továbblépni pl. Gábortelepre is pályázni majd.
Elegem van az örökös intrikából, nem akarnám, hogy a nevemet alpolgármester úr a jövıben
felhozd bárhol is.
Krucsai József alpolgármester: Én ettıl távol tartom magam, ettıl a dolgoktól, a Te nevedet
nem hozom fel sehol.
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Laurovics István képviselı: Neheztelek, mert sem Laduver Attila, sem Nagy Gézáné nincs
jelen, itt nem levelezés útján kell üzenni, ezt itt személyesen megbeszélhettük volna. Utána
majd ha van egy döntés, akkor meg mondjuk, hogy mi nem voltunk ott. Nem kis döntés, itt
kellett volna lenni mindhárom embernek, aki aláírta a beadványt.
Krucsai József alpolgármester: Nekem az ÁFA továbbra is kétséges.
Varga Gábor polgármester: Szép, hogy akarunk mást is, de mibıl?
Krucsai József alpolgármester: A költségvetésnél is szó volt róla, Pista is mondta.
Laurovics István képviselı: De én megértettem, ne szabdaljuk szét ,majd a következı
Gábortelepen lesz.
Varga Gábor polgármester: Igen akkor csak Gábortelepre pályázunk majd. Az is erın felül
volt, hogy a rövid utcák le lettek zárva. Medgyesbodzáson nem lett lezárva. Nincs miért
lázítani, mást mondani, mint ami itt volt.
Krucsai József alpolgármester: Végül ha a kábeltévé közvetítené nem lenne ilyen, mert
publikálva lenne. Kígyóson is így van, felveszik videóra és utána többször közvetítenék.
Varga Gábor polgármester: Ezzel azt akarod mondani, hogy mi nem olyan döntést hozunk
ami publikus?
Krucsai József alpolgármester: Dehogynem, csak akkor mindenki láthatná nem lenne ez a
ki mit mondott.
Varga Gábor polgármester: Jó ez nem igényel határozatot, térjünk rá arra, ami a határozati
javaslatban van.
Kérem a képviselı-testület tagjait, aki egyetért a határozati javaslatban foglaltak elfogadását,
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:
26/2010.(IV.06.) sz. határozat
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy
határoz, hogy az Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak
fejlesztése a komplex programmal kezelendı LHH
kistérségekben c. pályázati felhívásra pályázatot kíván
benyújtani, melynek összköltsége: 47.964.514 Forint, az
igényelt támogatás 45.566.288, az önerı: 2.398.226 Ft, melyet
az Önkormányzat költségvetése terhére biztosít.
Felelıs: Varga Gábor polgármester
Határidı: értelem szerint
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Varga Gábor polgármester: Tehát akkor 1 képviselı azt akarja, hogy itt ne legyen út.
Krucsai képviselı úr Te azt mondod, nem szavazod meg a Petıfi – Hunyadi utcára a kövesút
hiánypótlását, a vissza nem térítendı, lakosokat nem terhelı pályázati hiánypótlást?
Krucsai József alpolgármester: Nem szavazom meg!
Varga Gábor polgármester: Lényeg, az Te nem akarod! Nagyon jól hangzik, hogy
Gábortelepen legyen egy fél utca.
Krucsai József alpolgármester: Egyébként nekem az ÁFA is gondot okoz. Hogy merünk
hozzáfogni ha még ígérvény sincs. Úgy járunk, mint az internettel és nekem kellett ott is
takargatni, mert nekem kellett menni.
De majd milyen következménye lesz, majd vakaródzunk, mint a bolhás kutya.
Varga Gábor polgármester: Ha megnyerjük a pályázatot, a bank ad ígérvényt. Majd utána
lépünk, most még nem abban a fázisban tartunk.
Krucsai József alpolgármester: Elfelejtetted az OTP leveleit, amit 3 napon belül kaptunk.
Varga Gábor polgármester: Nem felejtettem el. Lehet levelezni, de el kell jönni és
elmondani. Vagyok én olyan lokálpatrióta, aki tiszteli ezt a két falut.
Több tárgy és hozzászólás nem lévén Varga Gábor polgármester az ülést 8.45 perckor
berekesztette.
Kmf.

Varga Gábor
Polgármester

Dr. Sódar Mária
jegyzı

Kiss György
Jkv. Hitelesítı

Lajos Ferenc
jkv. hitelesítı
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