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JEGYZİKÖNYV
Készült:

Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. januárén 27-én 11 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

Az ülés helye:

Községháza tanácskozó terme

Jelen vannak:

Varga Gábor polgármester
Krucsai József alpolgármester
Czene Tiborné
Kiss György
Laurovics István
Laduver Attila
Nagy Gézáné - képviselı-testületi tagok

Jelen vannak még: Krattinger Márton-Békés Megyei Önkormányzat
Balogh József Békés Megye Önkormányzat Térségi tanácsnoka
Dr Sódar Mária jegyzı
Sramkó Katalin hivatali dolgozó, jkv. Vezetı
Valamint a jelenléti ív szerinti meghívott vendégek
Varga Gábor polgármester: Köszönti a jelenlévıket a rendkívüli testületi ülésen, és
megnyitja az ünnepi testületi ülést
Kéri, hogy a képviselı-testület a meghívóban szereplı napirendeket fogadja el. Hitelesítınek
Nagy Gézáné és Kiss György képviselıket javasolja.
A képviselı-testület a javaslatokkal egyhangúan egyetértett.
Napirendi pont: Otthonunk Békés megye programsorozat
Elıadó: Balogh József tanácsnok. Tudatosítsuk, hogy közös a sorsunk, közösek a
problémáink. Bajban vannak a települések, ez a jelenség nem csak a kistelepülésekre
vonatkozik, hanem egész Békés megyére.
Tudatosítani kell, hogy egymásra vagyunk utalva, vigyáznunk kell a jövınkre közösen. A
törekvés a kapcsolat megerısítésére a megye és a település között ez újszerő jelenség, máshol
ez még nem gyakorlat. A régió és megye vitájában megye párti politikus vagyok, igyekszem
hangsúlyozni, hogy a megye egy olyan közigazgatási forma, amely több mint ezer éve
mőködik, politikai hóbortból megszüntetni nem lehet. A kormány sokat megtesz, hogy a
megyéket tönkretegye és egy saját közigazgatási rendszere legyen. A mai találkozásunkon
szeretném, ha megismernénk, kicsit jobban, hogyan is mőködik a megye, mint intézmény.
Békés megye és a települések nem alá-fölérendeltségi viszonyban vannak egymással. Mindkét
településen van egy-egy önkormányzat, amely csak a saját lakosainak tartozik elszámolással.
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Békés megye azt a tevékenységet végzi el, amelyet a települések nem végeznek, vagy nem
tudnak elvégezni. A megyei önkormányzat legfontosabb kötelezı feladatai: Középiskola,
kulturális javak, megyei könyvtári szolgáltatás, pedagógiai szakszolgáltatás, megyei
testnevelés sport szervezése, alapellátást meghaladó egészségügyi szakellátás, fogyatékos
gyermek oktatása, gyermek-és ifjúságvédelmi szakellátás mőködtetése valamint
foglalkoztatás összehangolása.
Önként vállalt feladtunk pl. a határon át nyúló projektek megvalósítása.
A megyei testület létszáma 40 fı, kicsit hasonlít a felállás mint a medgyesbodzási, csak
többen vannak. Bizottságok tevékenykednek, feladatok leosztásával. A bizottságokban
nyilvánvalóan jelen van a politika.
Az önkormányzat költségvetésérıl néhány szó. Számadatokat ismertet, a 2010-es költségvetés
nem szép fı összege 26 milliárd 20,5 mőködésre, fejlesztésre, 5,5 milliárd jut. Ezt a jelenséget
a helyi képviselık is ismerik. A tavalyi költségvetéssel: folyamatban lévı beruházás Ibsen
palota beruházása a Közgé helyén, kulturális intézmény fog létesülni, norvég pályázaton.
Tudásház könyvtár bıvítéssel. Ez abból a célból, hogy bevétel is teremtıdjön az emeleti rész
bérbeadásával. A Pándy kórháznál elırehozott beruházás, patológiai intézet, Harruckenrnél
kollégium épül. Farkas Gyula Közoktatási Intézménynél rekonstrukció valósul meg. 81 fı a
megyei önkormányzat hivatali létszáma.
További ismertetés a kiadványból ismertetve, amely jelen jegyzıkönyvünk mellékletét képezi.
Hajdú Ágnes a Körös -menti Szociális Centrum bemutatása: Több lépcsıs integráció kapcsán
jött létre. Az integráció bemutatása prezentációs anyagból. Közel 800 ellátottja van az
intézménynek. Amirıl szeretne beszélni, hogy az integráció kapcsán megélték, hogy a
fokozati integráció, mind a gazdasági, mind szakmai részen pozitív volt. Az otthonok közötti
együttmőködés, a lakók elhelyezése, szakmai továbbképzésen a részvétel, fejlesztéseknél
szintén sokat számított. Magyarbánhegyesen a fogyatékos ellátásnál is már 2-4 ágyas
szobákban tudjuk elhelyezni a betegeket. Mezıkovácsházán pszichiátriai betegeket látunk el,
a hidroglobusz került itt felújításra. A szakmai képzések szervezésekor azt tapasztaltam, hogy
az integráció kapcsán a helyszíneken kerül megtartásra egy-egy képzés, így kevesebb a
költség.
Medgyesbodzásról szarvasra 1 fı, Magyarbánhegyes. 1 fı, 1 fı dolgozik ott,
Mezıkovácsházán 2. fı ellátott van. Köszönöm a bemutatkozás lehetıségét.
Balogh József: Az integrációt a kényszerőség hozta így. A költségvetés hiányzó összegeit
kigazdálkodni úgy lehet pl. hogy embereket elküld, intézményt megszüntet, vagy a másik
lehetıség integrálni intézményeket, és így spórolni a mőködési költségeken. Tudom az
integráció áldozatokat is követelt, de más lehetıség nem volt. A nehézségek nem csak a
szarvasi intézményt, az oktatási intézményeket is érintette.
Kertész Miklós urat kérném a Harruckernbıl .
Kertész Miklós:2007.július 01-el. a Békés Megyei Önkormányzat 16 intézményt 3 nagy
oktatási központba vonta össze, Hunyadi, Farkas Gyula,és Harruckern közoktatási intézmény.
3300 diák, 74 szakmát oktatunk. Új szakmák, rokon szakképesítések jelentek meg. Megjelent
az elırehozott szakképzés. Régen 3 éves volt a szakmunkás képzés, mi rugalmasan igazodunk
a képzésekhez, bevezetésre került az új oktatási törvény. Mi be is fogjuk ezt vezetni. Ez
motiváció a diákok részére, ösztöndíjban fognak részesülni, tanulmányi eredményétıl
függıen. Szakiskolai képzés irányába mozdultunk el. Tanboltokat üzemeltetünk, a megtermelt
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árut értékesítjük. Iparos szakmákban is végzünk termelı tevékenységet.
Laduver Attila képviselı:Mennyit kell mellé tenni a normatívának?
Kertész Miklós: fejlesztés alatt van a felnıttoktatás, 100 milliós nagyságrend. Mellé kell
tenni, amit tudunk, a Harruckern a legjobban gazdálkodó intézmény.
Balogh József : Fontos elmondani, hogy Szabadkígyóson munkahely teremtı ereje van ennek
az intézménynek. A kastélyban szeretnénk funkcióváltást eszközölni, de nem szeretnénk
elveszíteni a közoktatási intézményt, amely 60 éve van jelen a településen.

Varga Gábor polgármester: Tisztelettel fogadtuk a bemutatását a megyérıl. Kérdés. A
Megyei Önkormányzatnak csak nagyon jól megy, hogy a Békés Megyei Vízmőnél a
legnagyobb vagyonrészt ı jegyezte. Ez, hogy megy?
Balogh József: nem rendelkezett nagy részvénnyel az önkormányzat. Ebben a helyzetben
amiben most élünk a privatizáció a legnagyobb veszély, ezt úgy lehet megakadályozni, ha az
egyik legnagyobb részvényes a Megyei Önkormányzat. Azon utána már lehet vitatkozni, hogy
honnan hozzák majd a vizet. Felszínen, vagy kutakból Nem voltam híve az Aradról felszíni
vezetéken történı vízátvezetésnek. Vannak olyan települések ahol 50 % - a az ivóvíznek
altalaj öntözésre elmegy a rossz vezetékek miatt. A sorrend nem jó. Elıször a vezetékeket
kellene rendbe tenni, utána hozni a drága ivóvizet, nem pedig altalajt locsolni. Nem értékeljük
még eléggé a vizet. Akkor fogjuk majd ezt felfogni, amikor majd nagyobb baj lesz. Ha nem
menne el 20-30-50 %-a a rossz vezetékeken keresztül, akkor lehetne ezt olcsóbbá is tenni.
Varga Gábor polgármester: az a gondolat vezérelt, hogy eladták a KISZ tábort annak régen
megvan a tulajdonosa, csak külföldi és még nem került elı. Ezt nem szeretném a vízmőnél is.
Jó gondolat volna, ha valóban a megye tulajdona lenne.
Krucsai József alpolgármester. Aradról miért jobb a víz, mikor ugyanabból a vízbázisból
veszik ki? A megye vízmő vagyon elosztása fogyasztás alapján történt. Békéscsaba Orosháza .
Szarvas ennek arányában sokkal többet kapott, a kistelepülések meg kiszorultak.
Balogh József. Ez teljes egészében így van.
Krasznainé Bácskai Éva: Annak idején amikor az elsı arzénmentesítési idıszak volt
dolgoztam ott, rálátásom van. Akkor 31 település vonatkozásában valósult meg egy
arzénmentesítési program. Annak idején a 31 település már megfelelt az arzéntartalom az
ivóvízben. Az így keletkezett vagyonok átadása, az érintett települések lakónépessége
arányában történt az elosztás. Így váltak tulajdonossá. Az Eu szabványnak ismét nem felel
meg jelentıs településen az ivóvíz arzéntartalma. Ezért most folyik az ivóvíz minıségjavítási
beruházása ismételten. Az elıkészítés jelen pillanatban folyik. A víztisztítás jelentıs költséget
jelent emiatt kerül sor az Aradról szállított víz.
Karsai József: Medgyesbodzáson a házrepedések jelentenek megint gondot. Átmeneti
segítséget fognak ismét kapni. Medgyesbodzás egy különleges helyzetben van, az emberek
azt gondolják két dolog van. Vagy az agyag zsugorodása, vagy tágulása. Battonyán ez
játszódott le. Az agyag az aszályban összehúzódik. Érzékeny ez a víz, meg, hogy elviszik ezt
a vizet. A romániai vízzel egyetértek, hogy a tornyai határnál fúrt kút is már EU szabványnak
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megfelelı. Battonya korrekt kapcsolatban van a vízmővel, de mi elmondtuk ekkora összeget
kiadni, amikor a mi ivóvizünk többet ér mint az olaj. Ha akármilyen módon megvan a
próbafúrás mi nem engedjük azt, hogy 200 Ft-ot rátegyünk a lakosságra, amikor egy pici
arzént vegyünk ki,akkor amikor Battonyán ásványvíz minıségő víz van. Ezek a települési
viták tarthatatlanok. Lépjen benne a megye, ha ı tudja lezárni a vitát. Az 50-50 százaléknál
kötélhúzás van .Ha bármelyik településen felkerül a víz kérdése, az itt Medgyesbodzáson kell
elkerüljön, mert itt, tényleg itt vannak a kutak. Joggal sérelmezik az itt élı emberek. Kérdés,
honnan ment bele ez az arzén. Ásott kútból ittunk, nem volt arzén azóta itt nem arzénozott
senki. A dánok egy hónap alatt a halból több arzént esznek meg egy hónap alatt, mint mi egy
évben a vízbıl. Amikor mi beszélünk az ivóvízrıl. Inni nagyon jó. Arzén miatt kiabálunk, a
vezetékeink meg eternitbıl vannak. Jogos a kérdés, a magam részérıl azért nem is apelláltam
ellene, egyetértettem, hogy egy kicsit rendet kell tenni. Mindenki az ivóvízkészletünkre
pályázik, mert ebbıl nincs. Nem engedhetjük meg, hogy szuper minıségő ásványvízzel
locsoljuk a veteményt. Mégis 300 millióért akarják, hogy meglegyen a ivóvízminıség-javító
program.
Hogy ha Arad ahol szintén védett vízbázis van, azzal ha nekünk nem kell eladja Temesvárnak,
ez a veszély van.
Balogh József: Temesvár visszalépett. Ez volt az oka, hogy a Vízmővek intenzívebben vett
részt a kapcsolatban.
Medgyesbodzáson jó víz van, Szabadkígyóson már lényegesen magasabb az arzéntartalom.
Nekem az a véleményem az egész arzénmentesítı program valakinek nagy üzlet. Az arzén
mentesítés is egy európai átok a szemünkben.
Mint képviselı nehezen szokom meg, hogy a vízmő határoz dönt, majd kotorászik a
zsebünkben. Ha a mi tulajdonunk nekünk kellene meghatározni a fejlesztési arányokat. A
managment még fizetést is kap azért, hogy városokban elmegy altalajba a víz. Ha olyan
technikai személy van aki ezt tudta produkálni, akkor azt ki kell rugni. Ezek a problémák azok
amiket kezelni kell.
Laduver Attila képviselı: Ha egy negyedszázadot megnéznék, mennyi arzén volt akkor és
most mi van, mennyit nıtt és miért. Volt-e erre irányuló vizsgálat? Érdekes dolog, hogy
Medgyesbodzás nem nyert szennyvízpályázaton. Ez hogy lehet képviselı úr?
Karsai József: Én voltam az elsı farkasa annak, hogy amikor megláttam a térképet valakik az
okosak nem jelezték a védett vízbázist. A felelıtlen és szinte büntetendıen felelıtlen emberek
voltak azok, akik azt hiszik, ha Békéscsabán meg van csinálva, hiába vittük mi be
Medgyesbodzásról a vizet oda, ha nincs szennyvíz. Ha mi itt elszarjuk a vizet, akkor
Békéscsabának is annyi.
Felelıtlen, hogy ott ne legyen szennyvíz, ahol kinyerik a vizet. Ha itt tönkretesszük ezt az
ivóvizet, akkor Szarvason is az van.
Úgy tették ki céltámogatásba, hogy ne lehessen pályázni. Már egyszer majdnem megnyertük.
Varga Gábor polgármester: Bízok benne, hogy az új vezetıség is hasonlóan gondolkodik.
Karsai József: Ez nem nekünk az érdekünk, Békéscsabának és Szarvasnak kell gondolkodni,
hogy oda szavazzanak, ahonnan isznak.
Varga Gábor polgármester: Megköszönöm a megtisztelı részvételt. Nagy tisztelettel
meghívom a résztvevıket, hogy a mai napot egy közös munkaebéddel fejezzük be.
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Több tárgy és hozzászólás nem lévén Varga Gábor polgármester az ülést 13.10 órakor
berekesztette.
Kmf.

Varga Gábor
Polgármester

Dr .Sódar Mária
jegyzı

Nagy Gézáné
Képviselı

Kiss György
képviselı
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