JEGYZŐKÖNYV
Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január
14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén.
Az ülés helye:

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat
Pusztaföldvár, Rákóczi u. 66. (Díszterem)

Jelen vannak:

Dr. Baranyi István
Zalai Antal
Molnár Árpádné
Vári József

Gregus Ilona
Dencsi Erika
Mátó Józsefné

Képviselő-testület tagjai
Igazoltan van távol: -------Tanácskozási joggal meghívottként van(nak) jelen:
Dr. Lipták Péter jegyző
Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen: ------További meghívottként jelenlévő: ----Dr. Baranyi István polgármester tisztelettel köszönt minden jelenlévőt és az ülést
megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 6 képviselő jelen van,
Dencsi Erika képviselő jelezte, hogy később érkezik. A Jegyzőkönyv hitelesítésére
felkéri Molnár Árpádné és Gregus Ilona képviselőt. A nevezett képviselők a
jegyzőkönyv hitelesítést elvállalják.
A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás
nélkül elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítésére kijelölt képviselőket.
Ezután ismerteti a napirendi pontokat.
A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta a napirendet.
Napirendi javaslat:
1./ A „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” önerő igazolásához
meghozott 131/2013.(X.2.) Képviselő–testületi határozat módosítása
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
2./ Döntés Pusztaföldvár Községi Önkormányzat adósságállománya Magyar
Állam által történő átvállalásáról
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester

3./ Alföldvíz Zrt. vízkorlátozási tervének elfogadása
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
4./ Pályázati önerő biztosítása és tulajdonosi hozzájárulás megadása a
Pusztaföldvári Labdarúgó Klub részére MLSZ tao pályázathoz
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
5./ Egyebek (bejelentések)
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
1. Napirendi pont:
A „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” önerő igazolásához
meghozott 131/2013.(X.2.) Képviselő–testületi határozat módosítása
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
Dr. Baranyi István: itt arról van szó, hogy a BM egy önerő alapból biztosítja a
támogatást, erről már hoztunk határozatot korábban, de mivel változott az összeg,
így újra dönteni kell.
Dr. Lipták Péter: a 131/2013.(X.02.) számú határozat módosulna a döntéssel.
Dr. Baranyi István: csak azt az összeget lehet visszaigényelni, amit bevállalunk.
Dr. Baranyi István: akkor, kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
1/2014./I.14./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a
131/2013.(X.2.) Kt. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja, – a határozat
módosítással nem érintett pontjainak a változatlanul hagyásával:
Elfogadja a „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott
nagyprojekt önerejének igazolását, az alábbiak szerint:
A projekt címe, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban:
Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program
Pályázati azonosító jel: KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009
A projekt megvalósítási helyszíne: Békés, Csongrád és Hajdú-Bihar megye
A pályázati konstrukció száma: KEOP-1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás
A projektnek az 1746/2013.(X. 17.) [Támogatási szerződés 1. sz. módosítása] és az
1937/2013.(XII. 13.) Korm. határozatnak [Támogatási szerződés 2. sz. módosítása]
megfelelően a támogatás szempontjából elszámolható nettó összköltsége a

Támogatási szerződés 2. sz. módosításával megegyezően: 38.060.344.909,- Ft. A
támogatás mértéke a projekt elszámolható nettó összköltségének a 88,445729% –a,
de legfeljebb 33.662.749.515,- Ft.
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész mindösszesen:
4.397.595.394,- Ft, amelynek 100% –ára a projektben részt vevő hatvanhat
önkormányzat a BM EU Önerő Alap támogatását kívánja igénybe venni.
1/ kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009
azonosító számú projekt rá jutó önkormányzati önrész összegét a 2014. és a
2015. évi költségvetési rendeletében az alábbiak szerint elkülöníti.

Pusztaföldvár
Községi
Önkormányzat

Az önkormányzatra jutó
összes saját forrás
(forint)

2014. év
(forint)

2015. év
(forint)

21.108.458,-

7.400.915.-

13.707.543,-

Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Dr. Baranyi István polgármester
2. Napirendi pont:
Döntés Pusztaföldvár Községi Önkormányzat adósságállománya Magyar Állam
által történő átvállalásáról
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
Dr. Baranyi István: az önkormányzatok 2013. december 31- én fennálló
adósságállományát konszolidálja az állam, én azt gondolom, hogy ez a mi
esetünkben nem annyira veszélyes összeg.
Dr. Lipták Péter: épp ez indokolta a mai testületi ülés összehívását, mert szerda
délutánig le kell jelentsük az összeget és meg kell küldjük a testület döntését.
Dr. Baranyi István: akkor, kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
2/2014./I.14./KT. sz. határozat
1. A képviselő-testület Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló
2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 6768. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi
költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam
által történő átvállalását igénybe kívánja venni.

2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat rendelkezett olyan
betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami 2013. december 5-én
kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére,
vagy teljesítésének biztosításául szolgált. Kötelezettséget vállal arra, hogy a
betét, vagy egyéb számlakövetelés összegét - legfeljebb az ahhoz kapcsolódó
adósságelem átvállalással érintett összegéig - az átvállalás napján az állam
által megjelölt számlára átutalja.
3. A képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy
átvállalással érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás,
illetve egyéb bevétel miatt bevétel megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik,
úgy a befolyt bevétel összegét, legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra
került összeg erejéig, a bevétel beérkezését követő 3 munkanapon belül
átutalja a kincstár által megjelölt fizetési számlára.
4. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal
az
önkormányzatot
terhelő,
az
adósságátvállalással
érintett
adósságállománya átvállalásáról.
5. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a
polgármestert elnökét, hogy:
a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti
nyilatkozatokat és intézkedéseket;
b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi
költségvetési törvény 67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa;
c) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti
megállapodásokat megkösse.
6. A képviselő-testület utasítja a polgármester, hogy az adósságátvállalással
kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a
testületet.
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester
Határidő: 2014. február 28.

3. Napirendi pont:
Alföldvíz Zrt. vízkorlátozási tervének elfogadása
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
Dr. Lipták Péter: az Alföldvíz Zrt. megküldte a vízkorlátozási tervet, amit az
önkormányzatnak kötelező elfogadni.
Dr. Baranyi István: úgy gondolom, hogy erre azért van szükség, mert az
arzénmentesítés miatt tisztítóműveket állítanak fel. Két kutat újítottak fel az elmúlt
időszakban, és ezekben már határérték alatt van az arzénszint. Az biztos, hogy az
arzén a talajból kerül az ivóvízbe, és a szintje a vízkiemelés mennyiségétől függ.
Dr. Baranyi István: akkor, kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
3/2014./I.14./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1. jóváhagyja – Pusztaföldvár közigazgatási területére vonatkozóan – az
Alföldvíz Zrt. által készített vízkorlátozási tervet, a határozat 1. melléklete
szerinti tartalommal,
2. felkéri Dr. Baranyi István polgármestert, hogy a vízkorlátozási tervet a helyben
szokásos módon, illetve a www.pusztafoldvar.hu portálon publikáltassa.
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester
Határidő: 2014.01.31.
4.Napirendi pont:
Pályázati önerő biztosítása és tulajdonosi hozzájárulás
Pusztaföldvári Labdarúgó Klub részére MLSZ tao pályázathoz
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester

megadása

a

Dr. Baranyi István: ismét előttünk egy pályázat. Én úgy gondolom, hogy
fejlesztenünk kell a sportcentrumot, és beadásra kerülne ez a pályázat, már a
világítás is növelné a kihasználhatóságot. Úgy gondolom, hogy előbb- utóbb egy
futópálya is kellene oda.
Mátó Józsefné: ennyi pénzből teljesen új lenne?
Dr. Baranyi István: nem. Nyílászáró csere, külső burkolás, vizes blokk felújítása
férne bele. Ha megkapjuk a teljes összeget, akkor 3 millió forint lenne az önerő. Ezt a
pályázatot csak sportpályákra lehet beadni, de ezzel akkor is növeljük a falu
vagyonát.

Zalai Antal: ez a pályázat célirányos. A lényeg, amit most itt beruháztunk, igen
számottevő változás, és kinézetében igen impozáns, és ha ezt a pályázatot is fel
tudjuk használni, akkor még korszerűbb lesz. Nem mindegy, hogy milyen
körülmények között neveljük az utánpótlást.
16:20 perckor Dencsi Erika képviselő belépett a terembe.
Dr. Lipták Péter: ügyesen kell a pályázat költségvetését megalkotni a támogatás
mértéke miatt.
Dr. Baranyi István: akkor, kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
4/2014./I.14./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete:
1. támogatja a Pusztaföldvári Labdarúgó Klub beruházási–fejlesztési terveit
az 5919 Pusztaföldvár 516 helyrajzi számú és Pusztaföldvár Községi
Önkormányzat kizárólagos tulajdonban lévő ingatlan területén,
2. biztosítja a projekt megvalósítás bruttó 10.000.000.- Ft mértékű
összköltségének 30 %-os önrészét, bruttó 3 000.000.- Ft összegig, a 2014.
évi költségvetése terhére,
3. tulajdonosi hozzájárulását adja, hogy a támogatás mértékéig a Magyar
Állam javára jelzálogjog bejegyzés kerüljön az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező 516 hrsz.-ú, 5919 Pusztaföldvár, Vörösmarty utca 2.
szám alatti „sporttelep” megnevezésű ingatlanra,
4. felkéri Dr. Baranyi István Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges
jognyilatkozatokat.
Határidő: 2014.02.14.
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester
5. Napirendi pont:
Egyebek (bejelentések)
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
Az ÁMK Közművelődési Alapítvány kérelme
Dr. Baranyi István: előttünk egy kérelem, sajnos a gazdasági helyzet miatt az a
kilátás, hogy ez az alapítvány megszűnik. Én sajnálnám, egy kis offenzívával olyan
befektetés lenne, ami hasznos lehetne például egy pályázat beadásakor, vagy egyéb

okból. Talán gesztus lehetne az iskola felé, ha ezzel a pici pénzzel támogatnánk az
alapítványt.
Vári József: javaslom, hogy többet adjunk, mint ami a kérelemben szerepel, mert az
nagyon kevés, én 20 ezer forintot javaslok.
Mátó Józsefné: támogatom.
Dr. Baranyi István: akkor, kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
5/2014./I.14./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÁMK
Közművelődési Alapítvány működési költségekeihez 20.000.-Ft anyagi támogatást
biztosít, mely a céltartalék terhére kerül kifizetésre.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester

További bejelentés hiányában Dr. Baranyi István berekeszti az ülést.

K.m.f.

/Dr. Baranyi István/
Polgármester

Gregus Ilona
Jkv. hitelesítő

/Dr. Lipták Péter/
Jegyző

Molnár Árpádné
Jkv. hitelesítő

