Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38.
Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331
6/2010
JEGYZİKÖNYV
Készült:

Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március
18-án órai 16.30 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
Laduver Attila
Nagy Gézáné
- képviselı-testületi tagok
Jelen vannak még:
dr. Sódar Mária-jegyzı
Sramkó Katalin hivatali dolgozó, jkv. Vezetı

Varga Gábor polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy 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. napirendi pont
Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
Dr. Sódar Mária jegyzı: Lejárt a Szavazatszámláló Bizottság mandátuma, így újra kell
választani. Az eddigi tagok maradnának, megkérdeztük, mindenki elvállalta, így amennyiben
a képviselı-testületnek nincs kifogása a személyük ellen, úgy kérem ıket megválasztani
ismét.
Varga Gábor polgármester: Kérem a képviselı-testület tagjait, aki egyetért a
szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásával egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
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A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta.
20/2010(III.18.) sz. határozat
Medgyesbodzás Önkormányzatának Képviselı-testülete a választási eljárásról szóló többször
módosított 1997. évi C. tv. 23. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a
Medgyesbodzás Községben mőködı szavazatszámláló bizottságok tagjait, póttagjait az
alábbiak
szerint megválasztja:
1.sz. szavazókör
5663 Medgyesbodzás Iskola u.12.
Tagok:

Puruczkai Zoltán

Medgyesbodzás Széchenyi. u 26/1.

Nagy András

Medgyesbodzás Petıfi u. 33

Ács Istvánné

Medgyesbodzás Béke u. 44.

Póttago Kovács János
k:

Medgyesbodzás Petıfi. u. 51.

Horváth Mária

Medgyesbodzás Béke u. 86.

Virók Dezsıné

Medgyesbodzás Széchenyi u. 64.

Baráthné Buri Beáta

Medgyesbodzás Iskola u. 18
2.sz. Szavazókör

5664 Medgyesbodzás Vasút u. 25.

Tagok:

Toll Józsefné

Medgyesbodzás Vasút. u. 94 .

Tóth István

Medgyesbodzás Vasút u 35.

Csernók Magdolna

Medgyesbodzás Deák u. 7.

Póttago Takács László
k:
Hrabovszki Gizella

Medgyesbodzás Vasút u. 6.
Medgyesbodzás Rákóczi u. 18.

Felelıs: Varga Gábor polgármester -eskütételre
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Határidı: értelem szerint
2. napirendi pont.
Dr. Sódar Mária jegyzı: A Békés Megyei Önkormányzat a gazdasági válság negatív
hatásainak csökkentésére, idén második alkalommal indítja el közös földgázbeszerzési
akcióját.
Annyit tennék hozzá, hogy hivatkozik az elıterjesztés a törvényre, de bennünket a kötelezés
nem érint.
Kb. 20 %-ot lehet spórolni a közös beszerzésen más önkormányzat tavalyi teljesítése alapján,
, ez csak egy lehetıség a Békés Megyei Önkormányzat felajánlotta. Az elızı ilyen beszerzést
sikeresnek mondják, akik tavaly részt vettek az idén is részt kívánnak venni.
Krucsai József alpolgármester: Csak nehogy úgy járjunk, mint az energiával, hogy aztán 25
%-kal legyen drágább.
Laduver Attila képviselı: ahhoz van ennek köze, aki az energiát szolgáltatja.
Krucsai József alpolgármester: Szerintem ha aki tavaly benne volt és megint beugrik, akkor
csak megérte.
Dr. Sódar Mária jegyzı: honlapjukon néztem utána, hogy mik a közös költségek mert errıl a
felhívás nem szól. Szakértı illetve tanácsadói díj 1 fı közalkalmazotti bér megoszlik közös
költségként, . Ahogy olvasom kik vesznek részt, elég nagy települések vannak benne, és ha
beszerzésarányosan oszlik ez nem nagy mértékben érint bennünket.
Varga Gábor polgármester: Nem tudom miért nem csatlakozik mindenki ha olcsóbb.
Dr. Sódar Mária jegyzı: tavaly mi sem csatlakoztunk, mert annyival tartoztunk a Dégáznak,
hogy nem tudtunk kilépni.
Varga Gábor polgármester: Kérem a képviselı-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy az
Önkormányzat csatlakozzon a földgázbeszerzésre létrehozott szindikátusba, kézfelnyújtással
szavazzon.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
21/2010/III.18. sz. határozat
Medgyesbodzás Községi
Önkormányzat Képviselı-testület
csatlakozni kíván a Békés
Megyei Önkormányzat koordinálásá
val létrejövı közös földgázbeszerzésre létrehozott
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szindikátus
szerzıdést jóváhagyja.

hoz.A szindikátusi

Felhatalmazza a
polgármestert a Szindikátusi szerzıdés aláírásá
ra, és arra, hogy a közös földgáz
beszerzés ügyében eljárjon.

Felelıs: Varga Gábor
polgármestere
Határidı: értelem szerint
Bejelentések
Dr. Sódar Mária jegyzı: a vízmő értéknövelı beruházást végzett a mi közmő vagyonunkon.
Mivel ez a mi közmővagyonunkon végzett beruházás, ez minket illet. Nem keletkeztet új
tulajdont, ez egy növekmény. Felajánlják azt a lehetıséget, amit nem jelent többlet pénzügyi
terhelést, így átadják az önkormányzatnak. A békés megyei Önkormányzat leszámlázza
nekünk az áfát, amit nekünk átmenetileg meg kell elılegezzük, majd visszafizetik nekünk. Ez
pénzügyi terhelést nem jelent nekünk. A Vízmő megkereste a PM-et, és az adóhatóságot, erre
állásfoglalás még nem érkezett, de a szerzıdésben arra az esetre, ha ez nem felel meg elállunk
a tranzakciótól.
Krucsai József alpolgármester: Honnan tudjuk meg mennyi értéknövelı beruházást
végeznek rajta?
Dr. Sódar Mária jegyzı: Ez egy közös egyeztetés alapján fog történni.
Varga Gábor polgármester: kérem aki ezzel egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
22/2010(III.18.) sz. határozat
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat képviselıtestülete úgy határoz, hogy kezdeményezi a Békés
Megyei Vízmővek által az önkormányzati
víziközmőveken a társaság által végzett fejújítási
munkák folytán keletkezett közmővagyon kiadását.
Felelıs: Varga Gábor polgármester
Határidı: 2010. március 31.
Dr. Sódar Mária jegyzı: van egy napirendi pont, amelyrıl nem feltétlenül kell most
tárgyalni a közbeszerzési tervünket április 15-ig kell elfogadni. Ez módosítható,
kötelezettséggel nem jár, illetve ha indoka van akkor az módosítható a végrehajtás során. A
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törvény viszont elıírja, hogy április 15-ig egy közbeszerzési tervet kell jóváhagynia. A másik
oldalon szerepel maga a terv. A törvény a formájára nem ad meghatározást. A beszerzés
meghatározása van benne, hasonlóan más településhez. Ez egy általános egyszerő eljárás.
Mivel nem volt idım hamarabb kiküldeni azért tájékoztatom a testületet, hogy ezt április 15ig kell elfogadni.
Krucsai József alpolgármester: Nekünk van közbeszerzési tervünk.
Dr. Sódar Mária jegyzı: Az nem az. Az a közbeszerzési szabályzatunk, amely az eljárást
magát határozza meg. Ezt eddig is kellett volna minden évben, nemlegesen.
Varga Gábor polgármester: Kérem aki egyetért a közbeszerzési tervünk elfogadásával,
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta.

23/2010. (III.18.) Kt. sz. határozat
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az
Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint
hagyja jóvá:
Éves Közbeszerzési terv
Ajánlatkérı neve: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat
Székhelye: 5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38.
Beszerzés éve: 2010
Árubeszerzés

Beszerzés
meghatározása,

Beszerzés

Beszerzés tervezett

becsült érték

kezdete

Eljárás típusa

megnevezése
(nettó Ft)
Kistérségi közlekedési
szolgáltatások fejlesztése
érdekében 1 db gépjármő
beszerzése

10 149 200

2010. II. negyedév Általános egyszerő eljárás
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Felelıs: Varga Gábor polgármester
Határidı: értelem szerint
Nagy Gézáné képviselı: A szennyvízrıl mondanál valamit polgármester úr?
Varga Gábor polgármester: Elızı testületin ezt tárgyaltuk, ez egy terv, errıl egy
tájékoztatás lesz, és egy felmérés a lakosság felé. Én nagyon jól tudom itt ebben a faluban ki
mennyibıl él, de hallgassa meg a lakosság és döntse el, ki milyen szájízzel fogadja el. Egy
pályázatnak ez sarkalatos pontja de egy pályázatot önrész nélkül be sem lehet adni.
Nekem van egy gondolatom, igen, próbáljunk olyat pályázni, hogy 100 %-ban pályázzunk, és
ne legyen önrésze a lakosságnak, csak a bekötés majd.
Magyarbánhegyesen is nagy riadalmat okozott.
Laduver Attila képviselı: Igen ,ez egy önkéntes demokratikus döntés, a lakosság fog
dönteni. Mégis úgy érzem, hogy nekünk kötelességünk átadni az unokáink részére a tiszta
ivóvizet, mint ahogy mi kaptuk a nagyapáinktól és ezért áldozatot kell hoznunk.
Bánhegyesen 235 ezer kötelezı erıvel indultak el. Így mivel elindultak beadhatták a
pályázatot.
Czene Tiborné képviselı: Tudom, hogy ott is nagy a visszhangja és nagyon sokan nem
fizetik. Az a 2-3 ezer forint is sok.
Varga Gábor polgármester: Nekünk a kutakra való tekintettel, egy egyedi megoldásra lenne
szükségünk.
Krucsai József alpolgármester: Ez a Vízmőnek is el lett mondva, hogy szálljanak bele
legalább az önrészbe.
Még az is kulcskérdés, meg fogunk-e felelni a pályázatnak. Arról volt szó, hogy két héttel
elıtte küldenek ki egy tájékoztatót és utána tartunk egy tájékoztatót.
Nagy Gézáné képviselı: Ez nem lesz hiteles, ha majd eljön 40 ember.
Dr. Sódar Mária jegyzı: Szerintem ezt a tájékoztatót meg lehet ismételni.
Laduver Attila képviselı: Itt a hitelesség akkor lesz, ha majd megyünk a faluban és
megkérdezzük ki vállalja ki nem. Viszont akinek kell a szennyvízberuházás annak is joga van.
Laurovics István képviselı: Elıbb utóbb kötelezı lesz.
Czene Tiborné képviselı: Éppen ezért kellene támogassanak minket. Ki fogja kifizetni.
Laurovics István képviselı: A választás után majd csak lesz valami.
Krucsai József alpolgármester: Most ahogy jöttem egy néni mondta, van két portája, annak
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a beruházása 500 ezer forint, és nem ér annyit a két portája.
A határidı közeleg, csak arra nem gondolt senki, hogy az uniós pénzt nem tudják hozzátenni.
Varga Gábor polgármester: Nekem az a véleményem a gerincet mi 100 %-osan építsük ki
és a rákötést majd talán tudják vállalni.
Laduver Attila képviselı: Azzal kezdd ha javasolhatom, hogy ez nem kötelezı, egy
tájékoztatás.
Krucsai József alpolgármester: Meg kell nézni megfelelünk-e majd a kiírásnak, meg ahol
nincs is fürdıszoba, ott mekkora kiadás ez. Az embereknek hány százaléka, kb. 30 %-a 80
fele van. Érvelnek, hogy nem kötik be már nem érik meg, hogy élvezzék a hasznát.
Varga Gábor polgármester: Szerintem ez még korai nekünk, de ez egy tájékoztatás. El
tudnám képzelni, hogy majd kiírnak egy 100 %-os pályázatot mert ilyen nehéz helyzetben
vagyunk. Ezt a kutak által ki kell hajtani.
Laurovics István képviselı: A bejövı víznek a 70 %-át kell fizetni annak ami kimegy. Az is
egy jelentıs növekmény.
Krucsai József alpolgármester: Az ivóvízjavító is majd mennyibe fog kerülni, erre jön még
a szennyvíz.
Varga Gábor polgámester: Higgyétek el, hogy kell legyen majd 100 %-os pályázat, ahol
nem kell önrész. Ilyen helyzetekre kell kidolgozzanak majd ilyet.
Laduver Attila képviselı: Bármikor elrendelheti a Környezetvédelmi Minisztérium, hogy az
ilyen aknák, mint a mienk szőnjenek meg. Építsen egy 5 köbméteres szivárgásmentes aknát,
az mennyibe van.
Varga Gábor polgármester: Annyit el kell mondanunk, hogy foglalkoztunk a gondolattal,
keressük a megoldást, nem megyünk el mellette, de nem kötelezı.
A buszpályázatról van gondolatom. Négy pályázat érkezett kettı hiányos nagyon
Mindkét ár felette van a beadott árnak. Két képviselıvel elmentünk a két céghez, hogy
megnézzük, hogy mit vennénk, elmentünk Jászberénybe, és nem Nagytarcsára, hanem
Veresegyházra, mert ott a jármő.
Jászberényben egy 15-16 milliós buszt láttunk, nagyon tetszıs volt, de elmentünk megnézni a
másikat is. Fiat Ducatóba még nem láttam ilyen buszt, A katalógus listában nincsenek is
benne.
Kedden tudjuk meg, hogy mi az eredmény és ki felel meg. A kérdés az, hogy ha a Mercedest
válasszuk akkor mi lesz a különbséggel. A Merci nettó 11,9 millió forint.
Laurovics István képviselı: Nálunk a családban van fiat ducató. Nincs olyan félév, hogy ne
kellene hozzá nyúlni. A mercibe van helye a betegszállítónak is.
Varga Gábor polgármester: Nem mindegy, hogy metálfestés van rá pl.
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Laduver Attila képviselı: A merci most akar betörni a cégre, azért adná ilyen kedvezı áron.
Krucsai József alpolgármester: Erre rájön az áfa
Dr. Sódar Mária jegyzı: Annyit mondanék, hogy a közbeszerzésben ebbe a testületnek nincs
beleszólása, itt nem arról van szó, hogy melyiket szeretnénk.
Ez úgymond egy képlet, és a legjobb ajánlat nyer.
4 ajánlat érkezett:
1/ Fiat. 9112000 + 2278000 áfa összesen 11390000
2/Volkswagen:11290000 + 2822500 áfa összesen 14112500
3/ Fiat 10950000 +2737500 áfa összesen 13687500
4/Mercedes 11996000+2999000 áfa összesen 14995000
Krucsai József alpolgármester.: Az utófinanszírozás hogyan lesz megoldva?
Varga Gábor polgármester: Az OTP-vel már tárgyaltunk és támogat.
Krucsai József alpolgármester: Csak nehogy úgy járjunk, mint a szélessávúval. Nem
vagyok ellene, csak tisztázzuk mi legyen.
Varga Gábor polgármester: Ezt 30 napon belül kifizetik
Krucsai József alpolgármester: Csak az aggályaimat vetem fel, mert mi van ha nem, ez ha
nem így lesz, megringatja, az önkormányzatot, hogy csúszva mászunk.
Varga Gábor polgármester: Látod közbeszerzésen is spórolni akartunk, együtt akartuk
Simonkával, de aztán azt mondta csak egy volt.
Krucsai József alpolgármester: És a Ford miért nem jó?
Varga Gábor polgármester: Nem adták be a pályázatot mit csináljunk.
Laurovics István polgármester: Igaz többet adunk érte, de ez megtérül.
Varga Gábor polgármester: Nekünk ezt a buszt minden nap használnunk kell és milyen
úton.
Krucsai József alpolgármester: Igen hát kellene kitenni sebességkorlátozást.
Varga Gábor polgármester: Levelet fogunk írni mert mozognak a polcok a házban csupa
lyuk az egész út.
Varga Gábor polgármester: Térjünk vissza a buszra, kedden ne kelljen megint összeülni.
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Laduver Attila képviselı: Ha csak ez a kettı van
Nagy Gézáné képviselı: Van pénzünk rá ez a kérdés?
Varga Gábor polgármester: Igen van.
Laduver Attila képviselı: Ha olcsón veszik meg a Fordot- akkor ne adjuk el, inkább a
Skodát adjuk el.
Varga Gábor polgármester: Nem a Skodát nem adjuk el.
Dr. Sódar Mária jegyzı: A közbeszerzés eredményét be kell tartani. A határozatban csak azt
lehet tenni, hogy a többletköltséget vállaljuk.
Varga Gábor polgármester: Kérem, aki ezzel egyetért, hogy vállaljuk a többletköltséget
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta.
24/2010. (III.18.) Kt. sz. határozat
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy
határoz, költségvetése terhére, a 9/2008.(I.24.) FVM rend.
alapján EMVA-ból nyújtott támogatás felett , biztosítja a
fedezetet arra az esetre, ha a kistérségi közlekedési szolgáltatás
fejlesztése érdekében 1 db gépjármő beszerzése tárgyban az
Önkormányzat által kiírt közbeszerzés során beérkezett
ajánlatok közül a támogatás nettó értékénél magasabb nettó
értékő ajánlat nyeri meg az eljárást.

Több tárgy és hozzászólás nem lévén Varga Gábor polgármester az ülést 17.30 órakor
berekesztette.

Kmf.

Varga Gábor
Polgármester

Dr. Sódar Mária
jegyzı
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Lajos Ferenc
Jkv.hitelesítı

Laurovics István
jkv. hitelesítı
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