Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38.
Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331
11/2010

JEGYZİKÖNYV
Készült:

Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.
augusztus 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott ülésérıl.

Az ülés helye:

Községháza tanácskozó terme

Jelen vannak:

Varga Gábor polgármester
Czene Tiborné
Laurovics István
Kiss György
Laduver Attila
Lajos Ferenc
- 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,
Krucsai József alpolgármester, valamint Nagy Gézáné képviselı, a távolmaradásukat jelezték,
az ülés határozatképes. A jegyzıkönyv hitelesítésével javaslom Lajos Ferenc és Laurovics
István 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. sz. napirendi pont.

Dr. Sódar Mária jegyzı: A Dél-Békési Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa július 22-én
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ülést tartott, melyen elfogadta a társulási megállapodás módosítását. Ennek értelmében a
jelenlegi két elnökhelyettes mellé az elnök általános helyettesítésére harmadik elnökhelyettest
választ.
Tekintettel arra, hogy a többcélú kistérségi társulásokról szóló 2004. évi CVII. törvény 1. §
(9) bekezdése értelmében a társulásban résztvevı képviselı-testületek mindegyikének
minısített többséggel hozott döntése szükséges a többcélú társulási megállapodás
módosításához, a képviselı-testületnek is döntenie kell.
Varga Gábor polgármester: Fentiekre való tekintettel, kérem a képviselı-testület tagjait, aki
egyetért az elıterjesztésben megfogalmazott határozati javaslat elfogadásával,
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

39/2010(VIII.17.) sz.határozat
Medgyesbodzás község Önkormányzatának Képviselı-testülete
a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Megállapodása módosítását az alábbiak szerint elfogadja:
1.) „IV. A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZE
TE” fejezet „Társulás Elnöke” cím második bekezdése helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
„A társulási Tanács Elnöke képviseli a Társulást. Távolléte, vagy
akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét, külön
meghatalmazás nélkül a Társulás Általános Elnökhelyettese,
együttes akadályoztatásul esetén az Elnök által megbízott
Elnökhelyettes látja el.”
2.) A „IV. A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZE
TE” fejezet „Társulás Elnökhelyettese” cím rendelkezései helyé
be az alábbi rendelkezés lép:
„A Társulási Tanács saját tagjai sorából egy általános
elnökhttest, és további két elnökhelyettest választ. Az elnökhelyette
sek személyére az elnök tesz javaslatot. Az
elnökhelyettesek
megválasztásához a társulás
tagjainak szavazatai számához vi
szonyított többség
szükséges.”
3.) A „ V. A TÁRSULÁSI SZERVEK
MŐKÖDÉSE” fejezet „A
Társulási Tanács ülései”
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cím 2. pontja helyébe az alábbi rendel
ezzel egyidejőleg a 6. pont hatályát veszti és a cím 710 pontjainak számozása 6-9-re változik:

kezés lép,

„A Társulási Tanács üléseit évente szükség
szerint, de minimum
4 alkalommal tartja. A
Tanács üléseit a Társulási Tanács Elnöke,
akadályoztatása eseté ben az Általános Elnökhelyettes, együttes
akadályoztatásuk esetén az Elnök által e feladattal
megbízott El
nökhelyettes hívja össze és vezeti.”

Határidı: értesítésre: azonnal
Felelıs: Varga Gábor polgármester
2. sz. napirendi pont.
Dr. Sódar Mária jegyzı:
A választási eljárásról szóló 1997. évi C törvény ( Ve.) 23.§ (2) bekezdése alapján a helyi
választási bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat
képviselı-testülete az önkormányzati képviselık és polgármesterek általános választásának
kitőzését követıen, legkésıbb a szavazás napja elıtti 42. napon választja meg; személyükre a
helyi választási iroda vezetıje tesz indítványt.
A Helyi Választási Bizottság tagjainak személyére az alábbi indítványt teszem:
Tagok:
Dr. Laduver József 5663 Medgyesbodzás Petıfi u. 36/1.
Halásziné Süveges Katalin 5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 47.
Bujdosó Sándor 5664 Medgyesbodzás Vasút u. 7.
Póttagok:
Hrabovszki Tünde 5664 Medgyesbodzás Rákóczi u18.
Köveskútiné Batizi Gabriella 5663 Medgyesbodzás Béke u 32.
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet a Helyi Választási Bizottság tagjainak illetve
póttagjainak megválasztásáról dönteni szíveskedjenek!
Varga Gábor polgármester: Kérem aki, az elıterjesztésben és a felolvasott határozati
javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
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A képviselı-testület 6 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta:
40/2010(VIII.17.)sz.határozat
Medgyesbodzás község Képviselıtestülete a Választási eljárás
ról szóló 1997. évi
C törvény 23.§ (2) bekezdésben kapott felha
talmazás alapján, hatáskörében eljárva Medgyesbodzás Helyi
Választási Bizottság tagjait illetve póttagjait az
alábbiak szerint megvá
lasztja:
Tagok:
Dr. Laduver József 5663 Medgyesbodzás Petıfi u. 36/1.
Halásziné Süveges Katalin 5663 Medgyesbodzás
Széchenyi u. 47.
Bujdosó Sándor 5664 Medgyesbodzás Vasút u. 7.
Póttagok:
Hrabovszki Tünde 5664 Medgyesbodzás Rákóczi u18.
Köveskútiné Batizi Gabriella 5663 Medgyesbodzás Béke
u 32.
Felelıs: eskütételre Varga Gábor polgármester
Határidı. értelem szerint

Dr. Sódar Mária jegyzı:
Medgyesbodzás településen 2010. augusztus 9-én a Helyi Választási Bizottság kitőzte a 2010.
évi román kisebbségi önkormányzati képviselık választását.
A kisebbségi választáshoz új szavazókör került kialakításra, melynek kapcsán szükséges
szavazatszámláló bizottság létrehozása.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C törvény ( Ve.) 23.§ (1) bekezdése alapján a
szavazatszámláló bizottság tagjainak személyére a helyi választási iroda vezetıje tesz
indítványt.
A szavazatszámláló bizottság tagjainak személyére az alábbi indítványt teszem:
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Tagok:
Oláh Imréné 5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 49
Bacsáné Mezei Ibolya 5663 Medgyesbodzás hunyadi u. 43.
Szabóné Behán Erika 5664 Medgyesbodzás Vasút u. 46.
Póttagok:
Koszna Gergı Pál 5663 Medgyesbodzás Hunyadi u. 67
Fodor Tiborné 5663 Medgyesbodzás Hunyadi u. 45.
Nyári József 5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 80.
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak illetve
póttagjainak megválasztásáról dönteni szíveskedjenek!
Varga Gábor polgármester: Kérem aki, az elıterjesztésben és a felolvasott határozati
javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta:
41/2010.(VIII.17.) sz. határozat
Medgyesbodzás község Képviselı-testülete a
Választási eljárásról szóló
1997. évi C törvény 23.§
(1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján,
hatáskörében eljárva Medgyesbodzás 800 sz. szavazókör
Szavazat
számláló Bizottság tagjait illetve póttagjait
az alábbiak szerint megvá
lasztja:
Tagok:
Oláh Imréné 5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 49
Bacsáné Mezei Ibolya 5663 Medgyesbodzás hunyadi u.
43.
Szabóné Behán Erika 5664 Medgyesbodzás Vasút u. 46.

Póttagok:
Koszna Gergı Pál 5663 Medgyesbodzás Hunyadi u. 67
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Fodor Tiborné 5663 Medgyesbodzás Hunyadi u. 45.
Nyári József 5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 80.
Ács Mária 5664 Medgyesbodzás Táncsics u. 14.
Felelıs: eskütételre Varga Gábor polgármester
Határidı. értelem szerint

3. sz. napirendi pont
Varga Gábor polgármester: A Békés Megyei Vízmővek Zrt május 29-i közgyőlésén döntött
az Önköltség-számítási szabályzat módosításáról.
A módosítást indokairól szóló közgyőlési elıterjesztést illetve a szabályzat módosított
szövegét a kiküldött elıterjesztés tartalmazza.
Kérem a tisztelt képviselı-testületet, hogy aki egyetért az abban foglalt határozati javaslat
elfogadásával, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
42/2010.(VIII.17.) sz. határozat
Medgyesbodzás község önkormányzat képviselı-testülete hozzájárul
az önkormányzat és a Békés Megyei Vízmővek Zrt között fennálló
Ütemeltetési szerzıdés mellékletét képezı Önköltségszámítási
szabályzat módosítását az elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Felelıs: Varga Gábor polgármester
Határidı: 2010. augusztus 31.

Varga Gábor: a temetıkbe kértem, hogy nyomós kutakat rakjanak a rekonstrukció keretében.
Laurovics István: Errıl már beszéltünk a temetıben tényleg nincs víz.
Szennyvíz téma hogy áll?
Varga Gábor: Jelenleg sehogy. Nem erıltetni akartuk, az elıtakarékosságot ez egy lehetıség
lett volna.

Bejelentések:
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Lajos Ferenc: Mi lesz a búcsúval ?
Varga Gábor: A zenekar nem jön aki eddig, de a 100 ezret össze kellene dobni. Ha úgy
gondoljátok dobjuk össze. A pályázatokról semmi hír nincs. Mondhatjuk itt, hogy semmi
pályázatot nem adtunk be, mint ahogyan a faluban egyesek terjesztik , de az igazság az hogy
be van adva, de a választások óta meg semmi hír nincs a pályázatokról.
Öten vállaljuk akkor, igen Varga Gábor, Laurovics István, Laduver Attila, Kiss György, 20-20
ezer forintot vállalunk.
Több tárgy és hozzászólás nem lévén Varga Gábor polgármester az ülést 17.00 órakor
bezárja.

k.m.f.
Varga Gábor
polgármester

dr. Sódar Mária
jegyzı

Lajos Ferenc
Jkv. hitelesítı

Laurovics István
Jkv hitelesítı
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