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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Medina Község Önkormányzat Képviselő – testületének 2013. április 29-én
(hétfő) 800 órakor megtartott nyilvános üléséről
Az ülés helye: Önkormányzat Hivatal Polgármesteri tárgyaló
Jelen vannak:

Vén Attila
Götz Csabáné
Lang Katalin
Szokics Elek

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Távol maradt:

Balogh József

alpolgármester

A Közös Hivatal részéről:

dr. Baranyai Eszter
Parrag Istvánné
Rákics Darinka

jegyző
gazdálkodási főelőadó
jegyzőkönyvvezető

Vén Attila polgármester köszönti a képviselő – testületi ülésen megjelenteket.
Tájékoztatásul elmondja, hogy Balogh József alpolgármester egyéb elfoglaltsága miatt
távol maradt. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, és az ülést megnyitja.
A Képviselő – testület a napirendet egyhangúlag elfogadta, és az alábbiak szerint
állapította meg.
NAPIREND:
1.) Az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulással
kapcsolatos szerződések ismertetése és elfogadása
Előterjesztő: Vén Attila polgármester (írásbeli előterjesztés)
2.) Képviselői kérdések, hozzászólások, egyebek
Ezt követően a Képviselő – testület megkezdi a napirend szerinti ügyek
megtárgyalását.
1.) Az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulással
kapcsolatos szerződések ismertetése és elfogadása
Előterjesztő: Vén Attila polgármester (írásbeli előterjesztés)
Vén Attila polgármester tájékoztatja a képviselő – testület tagjait, hogy a kormány
nem titkolt szándéka a víziközmű társulások kialakításával a külföldi befektetőket
kiszorítani a magyar vízszolgáltatásból, ezzel is védve a magyar vizet. A 2011. évi
víziközmű szolgáltatásáról szóló törvény szabályozza, hogy 2013. április 30-ig le kell
zárni a társulásokat, ha nem lesz meg a szabadon választott döntés, akkor valamelyik
víziközmű társuláshoz csatlakoztatják a települést. Az Első Magyar Önkormányzati
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Víziközmű és Közszolgáltatási Társulásnak jelenleg 45 település a tagja, mely közel
153 ezer vízfogyasztót érint. Először a településünk Paks fele orientálódott, de
Szekszárd mellett döntött a testület. Míg Paksnál anyagi hozzájárulás is kellett volna,
addig Szekszárdnál ez nincs. Szekszárd városa felajánlotta közös használatra a
vízműhöz kapcsolódó összes intézményét, például a laboratóriumát is.
Jelenleg a víziközművet működtető vagyon a most szolgáltatást végző gazdasági
társaságok tulajdonában áll, ezt a vagyont kell apportként bevinni az új társulásba. A
működési engedély megszerzéséhez szükséges a vagyon felértékelése és a
felértékeléssel kapcsolatos szerződéshez is a képviselő–testület jóváhagyása
szükséges.
Az írásbeli előterjesztéseket a képviselők megkapták. Kéri a kérdéseket,
hozzászólásokat.
Lang Katalin képviselő megkérdezi, hogy az a 400 millió forint, amit az üzemeltető
kíván felvenni, ahhoz az önkormányzatoknak kell fedezetet vagy kezességet vállalni.
Vén Attila polgármester elmondja, hogy jelenleg biztosan nem, hiszen az apport
átadásával részesülünk a tulajdonból és a nem pénz tőke hozzájárulásával.
Lang Katalin képviselő elmondja, hogy megint úgy kell dönteni valami újról, hogy a
régi nincs lezárva.
A polgármester szavazást rendel el az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és
Közszolgáltatási Társuláshoz kapcsolódó apport átadásról.
Több kérdés, hozzászólás nem érkezik a Képviselő – testület 4 egyhangú igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
82/2013. (IV. 29.) önkormányzati határozat
Re-Víz Duna-menti Kft-be apport biztosítása
Medina Község Önkormányzati Képviselő–testülete hozzájárulását
adja ahhoz, hogy Medina Község Önkormányzata a Re-Víz Dunamenti Kft-be tagként belépjen 2.290.000 Ft névértékű apport (nem
pénzbeli betét) szolgáltatásával.
A képviselő–testület hozzájárul ahhoz, hogy Medina Község
Önkormányzata a 2.290.000 Ft névértékű apportot törzstőke emeléssel
a Re-Víz Duna – menti Kft tulajdonába adja.
A Képviselő- testület felhatalmazza Vén Attila polgármestert az okirat
aláírására.
Felelős: Vén Attila polgármester
Határidő: 2013. április 30.
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A polgármester szavazást rendel el az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és
Közszolgáltatási Társuláshoz kapcsolódó megbízási szerződések elfogadásáról.
Kérdés, hozzászólás nem érkezik a Képviselő – testület 4 egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
83/2013. (IV. 29.) számú határozat
Az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási
Társulással kapcsolatos szerződések elfogadása
Medina Község Önkormányzat Képviselő – testülete
1) Medina Község Önkormányzata és a KISS–TIKE Kft közötti
megbízási szerződést,
2) Medina Község Önkormányzata és a Meridián Mérnöki Iroda
Kft közötti vállalkozási szerződést,
3) Medina Község Önkormányzata és a Brain-Audit Kft közötti
megbízási szerződést, valamint
4) Medina Község Önkormányzata és az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt
közötti megállapodást
az előterjesztések szerinti tartalmakkal elfogadja.
A Képviselő- testület felhatalmazza Vén Attila polgármestert az
okiratok aláírására.
Felelős: Vén Attila polgármester
Határidő: 2013. április 30.
Szokics Elek képviselő a szavazás után megkérdezi, hogy jogi aláírásra nincs szükség?
Elég a szerződés aláírásához a polgármester aláírása?
Dr. Baranyai Eszter jegyző elmondja, hogy elég a polgármester aláírása, hiszen a
képviselő-testület az imént hatalmazta fel erre, de költségvetést érintő kérdéseknél
általában kötelező elem a szerződések jegyzői ellenjegyzése is.

2.) Képviselői kérdések, hozzászólások, egyebek
Vén Attila polgármester elmondja, hogy lehetőség van óvodai nyílászáró cserére
pályázat útján. A pályázat egy belügyminisztériumi pályázat, ami 80 %-os
támogatottságú, és a beruházás megvalósítása során a támogatási összeg 5 %-ának
mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatottakat kell alkalmazni. Tehát a kivitelezés
időtartalmára egy aktív korú ellátásban részesülő ember lehet alkalmazni.
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A polgármester szavazást rendel el az óvodai nyílászárók cseréjéről szóló pályázat
elfogadásáról.
Az írásbeli előterjesztést a képviselők kézhez kapták.
Kérdés, hozzászólás nem érkezik, a Képviselő – testület 4 egyhangú igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
84/2013. (IV. 29.) számú határozat
Óvodai nyílászárók cseréje érdekében BM-pályázat benyújtásáról
Medina Község Önkormányzati Képviselő–testülete
akként határozott, hogy az egyes önkormányzati feladatokhoz
kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybe vételéről szóló
8/2013.(III.29.) BM rendelet alapján pályázatot nyújt be az óvodai
nyílászárók cseréjére.
A képviselő–testület a pályázathoz szükséges 20 %-os önrész fedezetét
az önkormányzat 2013. évi költségvetésében biztosítja, a fejlesztési
célra elkülönített pénzeszközéből.
Megbízza a polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos teendők
ellátásáról gondoskodjon.
Felelős: Vén Attila polgármester
Határidő: 2013. április 30.

Vén Attila polgármester tájékoztatja a képviselő – testület tagjait, hogy a Medina
Községért Közalapítvány kuratóriumi tagságáról Gösi Judit kuratóriumi tag lemondott,
mivel településünkről elköltözött és így a feladatát nem tudja ellátni.
Javasolja Konrádné Scheffer Zsuzsanna tagságát.
A polgármester szavazást rendel el a kuratóriumi tagság módosításának elfogadásáról.

Kérdés, hozzászólás nem érkezik, a Képviselő – testület 4 egyhangú igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:

85/2013.(IV. 29.) számú határozat
Medina Községért Közalapítvány kuratóriumi
megválasztásáról
Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete

tagjának

tudomásul vette elfogadja, hogy a Medina Községért Közalapítvány
kuratóriumi tagja, Gősi Judit 7057, Medina Damjanich utca 25 szám
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alatti (tartózkodási: helye: 7087,Fürged Ifjúság utca 50.) lakos
kuratóriumi tagságáról 2013. március 29. napi hatállyal lemondott.
A képviselő-testület a kuratórium tagjának Konrádné Scheffer
Zsuzsanna 7057 Medina, Köztársaság utca 2. szám alatti lakost
választja meg 2013. április 30. napi hatállyal.
A képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert a változással
kapcsolatos teendők elvégzésére.
Felelős: Vén Attila polgármester
Határidő: 2013. május 15.

Vén Attila polgármester elmondja, hogy az előző testületi ülésen elnapolásra került
Vörös Szabolcs, Medina Bajcsy Zs utca lakos kérelme. Megkereste Horváth Gergely
családsegítőt, aki javasolta, hogy a kanapé Nagy György Csaba és családja tulajdonába
kerüljön.
A polgármester szavazást rendel el Vörös Szabolcs medinai lakos kérelmével
kapcsolatban.

Kérdés, hozzászólás nem érkezik, a Képviselő – testület 4 egyhangú igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
86/2013. (IV. 29.) számú határozat
Vörös Szabolcs kérelméről
Medina Község Önkormányzat Képviselő – testülete
Vörös Szabolcs medinai lakos kanapé és tricikli megvásárlására
irányuló kérelmét elutasítja, mert a tárgyakkal az önkormányzatnak
más szándékai vannak.
Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.
Felelős: Vén Attila polgármester
Határidő: 2013. május 15.
A polgármester szavazást rendel el a kanapé adományozásával kapcsolatban.
Kérdés, hozzászólás nem érkezik, a Képviselő–testület 4 egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
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87/2013. (IV.29.) számú határozat
Rászoruló család részére kanapé adományozása
Medina Község Önkormányzat Képviselő – testülete
akként határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában álló kanapét
Nagy György Csaba medinai lakos részére kívánja adományozni.
Megbízza Horváth Gergely családgondozót, hogy a kanapé helyszínre
juttatásáról gondoskodjon.
Felelős: Vén Attila polgármester, Horváth Gergely családgondozó
Határidő: 2013. május 15.

Több kérdés javaslat nem érkezik, Vén Attila polgármester 900 órakor a képviselő–
testületi ülést bezárja.

Kmft.

Vén Attila
polgármester

dr. Baranyai Eszter
jegyző
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