Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38.
Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331
18/2010
JEGYZİKÖNYV

Készült:

Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. december 9-én
18.50 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl

Az ülés helye: Medgyesbodzás Széchenyi u. 45.

Jelen vannak:Krucsai József polgármester
Nagy Gézáné alpolgármester
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika
Laduver Attila
Restály László
Szabó György Béla képviselık

Jelen vannak még:
dr. Sódar Mária jegyzı
Sramkó Katalin hivatali dolgozó, jkv. Vezetı
A képviselı testület a közmeghallgatás után testületi ülésen folytatja a munkáját.
Krucsai József polgármester: Kérek két önként jelentkezıt, a jegyzıkönyv hitelesítésére.
A jegyzıkönyv hitelesítésére Restály László és Szabó György Béla képviselık jelentkeznek,
személyükkel,valamint a kiküldött napirendi pontokkal a többi képviselı egyetért.

Krucsai József polgármester: Van egy-két dolog ami miatt határoznunk kell a testületi ülésen.
Ezek az elıterjesztések alapján az alábbiak.
A szélessávú internettel kapcsolatban kell két határozatot hoznunk az elıterjesztés szerint,
az idıközben bekövetkezett személyi változások miatt kérem aki ezzel egyetért kézfelnyújtással
szavazzon.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
98/2010.(XII.9.)sz. határozat
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat képviselı-testülete a
Medgyesegyháza-Újkígyós-Medgyesbodzás Szélessávú Informatikai
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Infrastruktúra Kiépítése Beruházási Társulás Társulás Társulási
Megállapodásának módosítását jóváhagyja az elıterjesztés szerinti
tartalommal.
Határidı: azonnal
Felelıs:Krucsai József polgármester

A képviselı-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
99/2010.(XII.9.)sz. határozat
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat képviselı-testülete a
Medgyesegyháza-Újkígyós-Medgyesbodzás Szélessávú Informatikai
Infrastruktúra Kiépítése Beruházási Társulás Alapító Okiratának
módosítását 2010. december 16-i hatállyal jóváhagyja az elıterjesztés
szerinti tartalommal
Határidı: azonnal
Felelıs: Krucsai József polgármester

dr. Sódar Mária jegyzı: Szintén a szélessávúval kapcsolatban ,az alapszerzıdésben benne volt, a
Primcom bérleti díjat fizet. Ksh által elfogadott inflációs rátával a képviselı-testület emeli minden
évben a bérleti díjat. Emiatt kell most határozni.
Krucsai József polgármester :Kérem, aki egyetért azzal, hogy a Primkom felé a bérleti díjat a
fentiek szerint megemeljük, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
100/2010.(XII.9.)sz. határozat
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete, mint
Medgyesegyháza-Újkígyós-Medgyesbodzás Szélessávú Informatikai
Infrastruktúra Kiépítése Beruházási Társulás tagja javasolja, hogy a
Társulás a Primcom Kft-vel (5600 Békéscsaba, Baross u. 24.) kötött
bérleti szerzıdés 8.) pontja alapján a szélessávú informatikai hálózat
bérleti díját 2011. április 1-tıl a KHS által hivatalosan közzétett
inflációs rátával emelje meg.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy e döntést képviselje a társulási
ülésen.
Határidı: értelemszerő
Felelıs: Krucsai József polgármester

dr. Sódar Mária jegyzı: A kistérségi társulás módosítása szükséges a belsı ellenırzési feladatok
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megvalósítása érdekében a mellékelt elıterjesztés szerint, tekintettel arra, hogy a jövıben
Pusztaottlaka is csatlakozni kíván.
Krucsai József polgármester :kérem, aki ezzel egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
101/2010.(XII.9.)sz. határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a
Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulása Társulási Megállapodását
az alábbiak szerint módosítja:
A „III/B. A TÁRSULÁS RÉSZLESTES FELADATAI fejezet, III/B. Ágazati
feladatok, Belsı ellenırzés cím rendelkezései helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„A Társulás a belsı ellenırzési feladatokat
önkormányzat
részvételével látja el..”

valamennyi

társult

Határidı: Társulás Munkaszervezetének értesítésre azonnal
Felelıs: Krucsai József polgármester

Krucsai József polgármester :Mint már említettem a komposztáló ládák kihelyezésével
kapcsolatban pályázati lehetıség nyílt,
dr. Sódar Mária jegyzı: A képviselı-testület megbízott azzal, hogy járjak utána hogy mit is jelent
az, hogy a projekt menedzserek bérköltésege az önkormányzatnál marad.
Ez, ha valóban szabályszerően akarjuk véghezvinni, akkor annyit jelent, hogy ha helyi esetleg
önkormányzati dolgozókat bízunk meg a feladattal, vagy helybeli lakosokat akkor helyi
embereknél marad a pénz.
De arra számítson a képviselı-testület , hogy ezt az 500.000 forintot ki kell fizetni.
Laduver Attila képviselı: nem kell, Magyarbánhegyes is szegény és mégis pályáztak meg lehet
forgatni, hogy visszajöjjön.
Krucsai József polgármester :kérem, aki ezzel egyetért,hogy a pályázatot benyújtsuk
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal egy ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
102/2010.(XII.9.)sz. határozat
Medgyesbodzás község Önkormányzat Képviselı-testülete,
KEOP.6.2.0./A./09 „Fenntartható életmódot, fogyasztási lehetıségeket
népszerősítı, terjedésüket elısegítı mintaprojektek”
elnevezéső pályázati kiírásra pályázatát benyújtja.
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A pályázat bruttó költsége:10.000.000,- Ft, a szükséges 500.000,- Ft
önerıt az önkormányzat saját költségvetésébıl biztosítja.
Felhatalmazzák a polgármestert a pályázat benyújtására, a vonatkozó
nyilatkozatok megtételére.
Felelıs: Krucsai József polgármester
Határidı: azonnal

Krucsai József polgármester Kérem, aki egyetért azzal, hogy Science Consulting és a a DélBékés Mezıgazdasági Termelıiért Közhasznú Alapítványt bízzuk meg a pályázat lebonyolításával ,
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal egy ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
103/2010.(XII.9.)sz. határozat
Medgyesbodzás község Önkormányzat Képviselı-testülete,
KEOP.6.2.0./A./09 „Fenntartható életmódot, fogyasztási lehetıségeket
népszerősítı, terjedésüket elısegítı mintaprojektek”
elnevezéső pályázat lebonyolításával megbízza a Science Consulting
Kft. -t(székhelye: 1211 Budapest. Kossuth Lajos utca 62. ) és vele
együtt a Dél-Békés Mezıgazdasági Termelıiért Közhasznú
Alapítványt (székhelye: 5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás utca 14. )
Felelıs: Krucsai József polgármester
Határidı: azonnal
Több tárgy és hozzászólás nem lévén Krucsai József 19.33. órakor az ülést berekesztette.

Kmf.

Krucsai József
Polgármester

Dr. Sódar Mária
jegyzı

Restály László
Jkv. Hitelesítı

Szabó György Béla
jkv. Hitelesítı
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