Községi Önkormányzat Képviselı-Testülete
5663. Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38.
Telefon: 68/425-000. Fax: 526-331.
20/2010.

JEGYZİKÖNYV

Készült:
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.
december 20-án 8.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal polgármesteri irodája
Jelen vannak: Krucsai József polgármester
Nagy Gézáné alpolgármester
Dr. Gógucz Erzsébet Mónika
Laduver Attila
Laurovics István
Restály György
Szabó György képviselık

Jelen vannak még: dr. Sódar Mária jegyzı
Kiszel Ferencné ügyintézı, jkv.vezetı

Krucsai József polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az
ülésen valamennyi képviselı jelen van, az ülés határozatképes. A jegyzıkönyv
vezetésére felkérem Kiszel Ferencné hivatali dolgozót, hitelesítésére javaslom Szabó
György és Restály László képviselıket. Elnézést kérek mindenkitıl a telefonon illetve
szóban történt értesítésért, de sürgısen kell két döntést hoznunk. Elsı napirendi
pontnak javaslom környezetvédelmi alap létrehozásának megtárgyalását, második
napirendi pontnak pedig a pályázaton nyert pénzbıl megrendelt akácfa
megrendelésének visszavonását megtárgyalni.
Kérem, aki a napirendi pontok tárgyalásával, valamint a jegyzıkönyv vezetı és a
jegyzıkönyv hitelesítık személyével egyetért, kézfelnyújtással szavazza meg.
A képviselık a javasolt napirendi pontokkal, a jegyzıkönyv vezetésével, valamint a
hitelesítéssel megbízott személyekkel egyhangúlag egyetértettek.
1. Napirendi pont: Környezetvédelmi alap létrehozása.
A napirendi pont elıadója: Krucsai József polgármester
Krucsai József polgármester: A korábbi testületi ülésen már megtárgyalt és
elfogadott KEOP komposztáló környezetvédelmi pályázathoz szükséges az
önkormányzatnak környezetvédelmi alapot létrehoznia. Javaslom az alapot 50.000 Ft
összegben létrehozni.
Kérem a képviselı-testület tagjait mondják el véleményüket, tegyék meg javaslataikat.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Krucsai József polgármester: Kérem a képviselı-testület tagjait, aki egyetért azzal,
hogy az önkormányzat környezetvédelmi alapot hozzon létre 50.000 Ft összegben, azt
kézfelnyújtással szavazza meg.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

107/2010.(XII.20.) sz. határozat:

Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Környezetvédelmi
Alap létrehozásáról döntött 50.000 Ft összegben.
Megbízza a polgármestert és a jegyzıt, hogy az alap létrehozásáról intézkedjen.
Felelıs: Krucsai József polgármester
dr. Sódar Mária jegyzı
Határidı: azonnal

2. napirendi pont: Akácfa megrendelés visszavonása
A napirendi pont elıadója: Krucsai József polgármester
Krucsai József polgármester: A korábbi testületi ülésen már jeleztem a testület felé,
hogy a pályázaton nyert pénzt december 31-ig el kell költeni, viszont a rendkívüli
idıjárási körülmények miatt a megrendelt akácfát nem tudták leszállítani határidıre.
Mindezeket figyelembe véve javaslom a megrendelés visszavonását, és egyúttal
dönteni arról, hogy akác helyett fenyıfát rendelnénk egy másik forgalmazótól, a
békéscsabai ERDÉRT Zrt-tıl, amely azt vállalta december 28-ig leszállítani. A
mérnökkel történt elızetes egyeztetés alapján a fenyıfaoszlopok is megfelelnek.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselı-testület tagjai a javaslattal egyhangúlag egyetértettek.
Krucsai József polgármester: Kérem a képviselı-testület tagjait, aki egyetért azzal,
hogy a korábban megrendelt és határidıre le nem szállított akácfa megrendelését
visszavonják és egyúttal új megrendelıtıl a békéscsabai ERDÉRT Zrt-tıl fenyıfaáru
kerüljön megrendelésre helyette, azt kézfelnyújtással szavazza meg.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

108/2010.(XII.20.) sz. határozat:
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy

a korábban megrendelt és határidıre le nem szállított akácfa megrendelését
visszavonja és egyúttal a békéscsabai ERDÉRT Zrt-tıl fenyıfaárut rendel helyette
december 28-i szállítási határidıvel.
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Megbízza a polgármestert a visszavonással és az új megrendelés leadásával
kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Felelıs: Krucsai József polgármester
Határidı: azonnal

Krucsai József polgármester az ülést több kérdés és hozzászólás hiányában 8 óra 30
perckor befejezettnek nyilvánította.
kmf.
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