JEGYZŐKÖNYV
Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február
11-én megtartott soros nyílt ülésén.
Az ülés helye:

Pusztaföldvár Község Önkormányzat
Pusztaföldvár, Rákóczi u.66. Díszterem

Jelen vannak:

Dr. Baranyi István
Zalai Antal
Molnár Árpádné

Gregus Ilona
Dencsi Erika
Vári József

Képviselő-testület tagjai
Igazoltan van távol: Mátó Józsefné képviselő
Tanácskozási joggal meghívottként vannak 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 5 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, 5 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás
nélkül elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítésére kijelölt képviselőket.
Ezután ismerteti a napirendi pontokat.
A Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta a napirendet.
Napirendi javaslat:
1./ Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatainak módosítása
Előadó: dr. Lipták Péter jegyző
2./ Az önkormányzati saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből
eredő fizetési kötelezettségek középtávú tervezése
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester

3./ A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének
megtárgyalása
Előadó: dr. Lipták Péter jegyző
4./ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása (1.
forduló)
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
5./ Pusztaföldvár Községi Önkormányzat 2014. évi rendezvénytervének
megtárgyalása
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
6./ Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
7. /Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása
Előadó: dr. Lipták Péter jegyző
8./ Rendeletmódosítások
Előadó: dr. Lipták Péter jegyző
9./ Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2014. évi
teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározása
Előadó: dr. Lipták Péter jegyző
10./ Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
Előadó: dr. Lipták Péter jegyző
11./ Mezőőri álláshely betöltésére pályázat kiírása
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
12./ Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2014. (…)
önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének
eseteiről
Előadó: dr. Lipták Péter jegyző
13./ Egyebek (bejelentések)
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
1. Napirendi pont:

Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatainak módosítása
Előadó: dr. Lipták Péter jegyző
Dr. Lipták Péter: az előterjesztést nem kívánom kiegészíteni, úgy gondolom,
Aljegyző Asszony mindent leírt.
Dr. Baranyi István felolvassa a határozati javaslatot.

Dr. Baranyi István: Van–e ezzel kapcsolatban kérdés, vagy javaslat? Ha nincs,
akkor, kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
9/2014./II.11./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
1. Megtárgyalta és az előterjesztés 1. számú mellékletének megfelelő
tartalommal, 73.007 E Ft költségvetési főösszeggel elfogadja a Csanádapácai
Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi módosított költségvetési
előirányzatait.
2. Felkéri a jegyzőt a Közös Hivatal költségvetésének Csanádapáca Község
Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletébe történő beépítésére.
Felelős: dr. Lipták Péter jegyző
Határidő: 2014. február 12.
2. Napirendi pont:

Az önkormányzati saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő
fizetési kötelezettségek középtávú tervezése
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
Dr. Baranyi István: a második napirendi pontról Ilyésné Sonkolyos Gertrúd számol
be.
Dencsi Erika képviselő 13:30 perckor belép a terembe.
Ilyésné Sonkolyos Gertrúd: az Államháztartási törvény előírja, hogy az
önkormányzatoknak meg kell tervezni, a költségvetés elfogadása előtt adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit.
Dr. Baranyi István: Azt gondolom, ez tényeken alapul. Ezzel kapcsolatban van
valakinek kérdése? 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:
10/2014./II.11./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján a
következő határozatot hozza:

1.) Pusztaföldvár Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) az
adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól
szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint meghatározott
saját bevételének összege:
a) 2015. évben 41 100 E Ft,
b) 2016. évben 41 200 E Ft,
c) 2017. évben 41 900 E Ft.
2.) A Képviselő-testület 2015-2017. években nem tervezi olyan fejlesztési célú
adósságot keletkeztető ügylet megkötését a felhalmozási célú hiány
finanszírozása érdekében, melyhez a Kormány hozzájárulása szükséges.
3.) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből jelenleg 56.000 e Ft
összegű kezességvállalásból eredő kötelezettsége van. Az Önkormányzat
kezességet vállalt a tulajdonában lévő Pusztaföldvári Településszolgáltató
Nonprofit Kft által felvett támogatásmegelőlegezési hitelért. A kormányzati
engedélyezési eljárás megindításáról a Képviselő-testület a 120/2013. (IX.24.)
KT. számú határozatában korábban már rendelkezett.
Határidő: 2013. március 16.
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester
dr. Lipták Péter jegyző
3. Napirendi pont:

A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének
megtárgyalása
Előadó: dr. Lipták Péter jegyző
Dr. Baranyi István: Kérdés? Egyértelmű volt a táblázat. 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:
11/2014./I.14./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
1. Megtárgyalta és az előterjesztés 1. mellékletének megfelelő tartalommal
elfogadja a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban:
Közös Hivatal) 2014. évi költségvetését.
2. Az előterjesztés 2. mellékletének megfelelően elfogadja 19 főben a Közös
Hivatal létszámát.
3. Felkéri a jegyzőt a Közös Hivatal költségvetésének Csanádapáca Község
Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletébe történő beépítésére.
Felelős: dr. Lipták Péter jegyző
Határidő: 2014. február 5.

4. Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása (1.
forduló)
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
Dr. Baranyi István: át tetszettek tanulmányozni. Kérdés?
Vári József: a táblázatban láttam lakásbér hátralékot. Ez 1 személy hátraléka?
Ilyésné Sonkolyos Gertrúd: igen, január hóban megtörtént a befizetés.
Dr. Barany István: azt gondolom a költségvetésben 2 tétel van, amely gondot
okozhat. Az első a BM pályázat, a tornaterem felújítására vonatkozóan, 20 millió
forintig 20 % az önerő, de a kiemelten hátrányos helyzetű települések esetében 10
%. Ez kb. 1 millió 900 ezer forintot jelentene. Trudi jelezte, hogy ezt az idei
költségvetésből nem tudjuk kiszorítani. Nincs több hitel lehetőségünk?
Ilyésné Sonkolyos Gertrúd: van, de az kötött felhasználású.
Dr. Baranyi István: új hitelt nem tudunk felvenni?
Ilyésné Sonkolyos Gertrúd: ebben az évben nem. Továbbá jelentősen módosítja a
dolgot, hogy a pályázat elő- vagy utó finanszírozott.
Dr. Baranyi István: közben kaptuk az információt, hogy úgy tűnik, ránk a 10%-os
önerő vonatkozik. Ezt be tudjuk tervezni a céltartalék terhére. A másik, az orvosi
rendelőben dolgozó takarítónő munkabére. Beszéltem a Doktornővel erről, ő
elnézést kért, de ezt a kiadást már sajnos nem tudja bevállalni, ezért én azt
gondoltam, hogy 1 évig alkalmazza az önkormányzat ezt a hölgyet, fizesse a
munkabérét, és 1 év múlva ismét leülünk tárgyalni, remélve, hogy akkor már jobb
lesz a helyzet, hoznak vissza kártyákat, úgymond bejáródok a praxis, kedvezőbb
körülmények között tudjuk ezt a dolgot megbeszélni. Tehát kénytelenek vagyunk
betervezni ezt a munkabért, átcsoportosítunk a költségvetésen belül a céltartalék
terhére. Akkor ezt a két módosítást hajtanánk végre a költségvetésben.
Molnár Árpádné: a civilek támogatása benne van?
Iyésné Sonkolyos Gertrúd: igen.
Dr. Lipták Péter: a Diákönkormányzat nem szerepelhet benne, mert nem jogi
személy, nem tud elszámolni.
Dencsi Erika: az alapítvány sem civil szervezet, akkor ezt hogyan tudjuk megoldani?
Dr. Lipták Péter: az iskolával kötünk egy megállapodást a támogatás tekintetében,
és így el tud számolni.
Gregus Ilona: a karate csoporttal nem lesz gond?

Dr. Lipták Péter: a rendelet úgy szól, hogy az önkormányzat a pusztaföldvári
székhelyű civil szervezeteket támogatja, és a karate csoport nem az.
Gregus Ilona: én viszont szeretném, ha valamilyen megoldást lehetne találni, mert
ők minden rendezvényen ott vannak, nagyon sokat szerepelnek. Pont nekik ne
adjunk?
Dr. Lipták Péter: akkor ugyanúgy megoldjuk, mint a Diákönkormányzat esetében.
Molnár Árpádné: a Horgászegyesület kap támogatást?
Dr. Baranyi István: a költségvetési rendeletben nem szerepelnek, nem nyújtottak be
igényt.
Molnár Árpádné: abból baj lesz a községben, ha az egyik civil szervezetet
támogatjuk, a másikat pedig nem.
Dr. Baranyi István: ez számomra azért gond egy kicsit, mert a Horgászegyesület
ugyanolyan sport szervezet, mint a Vadásztársaság. Ők sem kapnak az
önkormányzattól támogatást. De akkor kapjanak ők is 50 ezer forintot, a céltartalék
terhére. Akkor, kérem, aki ezekkel a módosításokkal elfogadja a költségvetési
rendeletet, kézfeltartással jelezze.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az
1/2014. (II.12.) számú rendeletet
Pusztaföldvár Község Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

5. Napirendi pont:

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat
megtárgyalása
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester

2014.

évi

rendezvénytervének

Molnár Árpádné: megnéztem a tervezetet, és nem találom jónak a Földvár
Találkozó időpontját. Szerintem méltatlan a többi meghívott településsel szemben,
hiszen ez pont az iskola kezdés időpontja, az első hét, amikor a gyerekek iskolába
mennek.
Dr. Baranyi István: egyeztettem a többi „Földvárral”, és azt mondták, részükről nem
gond.
Gregus Ilona: csatlakozom Ildihez, mert ez a pedagógusoknak is évkezdést jelent.
Szeretnénk részt venni a szervezésbe, ahogy eddig minden évben, de ha ebben az
időpontban lesz, akkor ez lehetetlen.

Dr. Baranyi István: végig néztük a naptárat, nem tudok másik időpontot. Várom a
javaslatokat. Nekem augusztus nem jó, akkor csak a rendezvényen tudok részt
venni, a szervezésben nem, és azt is figyelembe kell vennünk, hogy egész évben
választások lesznek.
Molnár Árpádné: Július?
Dr. Baranyi István: július 26-27.? Lehet. Ez lesz a 40 Aranykoronás Ünnep is.
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:
12/2014./II.11./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „a
Pusztaföldvár község 2014. évi rendezvényterve” elnevezésű előterjesztést és az
alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a 2014. évi községi rendezvénytervet a
határozathoz csatolt melléklettel együtt támogatja és jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület a 2014. évi községi rendezvényterv
megvalósításához szükséges önkormányzati támogatást az
Önkormányzat 2014. évi költségvetésének dologi kiadások
előirányzatai részében biztosítja.
3. A Képviselő-testület az előre nem látható, de indokolt változtatást csak a Képviselő-testülettel történő egyeztetés és
jóváhagyás után eszközölhet.
Határidő: 2014. évben értelemszerűen
Felelős: dr. Baranyi István polgármester
Laduver Márta művelődésszervező
6. Napirendi pont:
Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
Dr. Baranyi István: elfogadjuk ezt az időpontot? Aki egyetért, kérem, kézfeltartással
jelezze.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

13/2014./II.11./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-ában foglaltakra
figyelemmel – 2014. november 13-án (csütörtök) 17 órai kezdettel
közmeghallgatást tart a pusztaföldvári IKSZT nagytermében.
Napirendi javaslat:
1. Beszámoló a 2014. évi helyhatósági választások eredményeiről
Előadó: Pusztaföldvár község polgármestere
2. Tájékoztató az újonnan megválasztott képviselő-testület 2014-2019 éves
ciklusprogramjáról
Előadó: Pusztaföldvár község polgármestere
3. Lakossági észrevételek, felvetések
A képviselő-testület felkéri a község polgármesterét, hogy a közmeghallgatás
időpontját a helyben szokásos módon, a www.pusztafoldvar.hu portálon tegye közzé,
2014. október 10-től a közmeghallgatás napjáig.
Határidő: 2014. október 10.
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester
(a közmeghallgatás meghirdetéséért)
7. Napirendi pont:
Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása
Előadó: dr. Lipták Péter jegyző
Dr. Lipták Péter: egy kis változás van az előterjesztéshez képest. Ma érkezett egy
levél, amelyben azt az információt kaptuk, hogy a kisebbségi szavazókörzet külön
kerüljön kialakításra, így most ehhez is választani kell 3 szavazatszámlálót. A
póttagok pedig ugyanazok lesznek, minden választó körzetben,
Dencsi Erika: hány főtől kötelező roma nemzetiségi önkormányzati szavazókörzetet
alakítani?
Dr. Lipták Péter: 30 főtől.
Dr. Baranyi István felolvassa a határozati javaslatot.
Dr. Baranyi István: aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

14/2014./II.11./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2013. évi XXXVI. törvény 2013. évi XXXVI. törvény
24. § (1) bekezdése alapján a szavazatszámláló bizottságok tagjainak az alábbi
választójoggal rendelkező személyeket választja meg:
1. sz. szavazókör
Tóth Ferenc (5919 Pusztaföldvár, Jókai utca 6. szám)
Szeleiné Gregus Edit (5919 Pusztaföldvár, Kossuth utca 33. szám)
Holecska Dóra (5919 Pusztaföldvár, Rákóczi utca 73. szám)
2. sz. szavazókör
Bocsán Istvánné (5919 Pusztaföldvár, Rákóczi utca 226. szám)
Ujvári Sándorné (5919 Pusztaföldvár, Rákóczi utca 209. szám)
Csipai Józsefné (5919 Pusztaföldvár, Dózsa utca 9/A. szám)
Póttagok:
1. Kristófné Németh Mónika (5919 Pusztaföldvár, Vörösmarty utca 23. szám)
2. Szabó Tímea (5919 Pusztaföldvár, Táncsics utca 10. szám)
3. Szűcs Lászlóné (5919 Pusztaföldvár, Rákóczi utca 26/B. szám)
4. Krajcsírik Anikó (5919 Pusztaföldvár, Bajcsy utca 34. szám)
A Szavazatszámláló Bizottság választott tagjainak, póttagjainak megbízatása a
következő általános választásra létrehozott bizottság alakuló üléséig tart.
Felelős: dr. Lipták Péter jegyző
Határidő: 2014. március 17.
A határozatról értesítést kap:
1./ Szavazatszámláló bizottsági tagok – Pusztaföldvár
2./ Szavazatszámláló bizottsági póttagok – Pusztaföldvár
3./ Helyi Választási Iroda – Csanádapáca
Dr. Baranyi István: most pedig a roma szavazókörzetről kell döntenünk.
Dr. Baranyi István felolvassa a határozati javaslatot.
Dr. Baranyi István: aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
15/2014./II.11./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 56. § (1) bekezdése alapján a szavazatszámláló
bizottságok tagjainak az alábbi választójoggal rendelkező személyeket választja
meg:

3. sz. szavazókör
1.Nádasdi Józsefné (5919 Pusztaföldvár, Rákóczi utca 55. szám)
2.Rideg Imréné (5919 Pusztaföldvár, Rákóczi utca 81. szám)
3.Berki Erika (5919 Pusztaföldvár, Táncsics u. 56/A.)
Póttagok:
1. Kristófné Németh Mónika (5919 Pusztaföldvár, Vörösmarty utca 23. szám)
2. Szabó Tímea (5919 Pusztaföldvár, Táncsics utca 10. szám)
3. Szűcs Lászlóné (5919 Pusztaföldvár, Rákóczi utca 26/B. szám)
4. Krajcsírik Anikó (5919 Pusztaföldvár, Bajcsy utca 34. szám)
A Szavazatszámláló Bizottság választott tagjainak, póttagjainak megbízatása a
következő általános választásra létrehozott bizottság alakuló üléséig tart.
Felelős: dr. Lipták Péter jegyző
Határidő: 2014. március 17.
A határozatról értesítést kap:
1./ Szavazatszámláló bizottsági tagok – Pusztaföldvár
2./ Szavazatszámláló bizottsági póttagok – Pusztaföldvár
3./ Helyi Választási Iroda – Csanádapáca
8. Napirendi pont:
Rendeletmódosítások
Előadó: dr. Lipták Péter jegyző
Dr. Lipták Péter: a Békés Megyei Kormányhivatal jelezte, hogy néhány rendeletet
módosítani kell. Az első a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 26/2013.(XII.18.) számú
önkormányzati rendelet módosítása. Ebben az esetben a rendeletet szűkítenünk kell,
az előterjesztésben leírt módon.
Dr. Baranyi István: aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a
2/2014. (II.12. ) számú rendeletet
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló 26/2013.(XII.18.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról.
Dr. Lipták Péter: a következő az önkormányzat szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 20/2013. (X.30.) számú önkormányzati rendelet módosítása. Az
előterjesztésben szintén leírtam a szükséges módosításokat.
Dr. Baranyi István: aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.

Pusztaföldvár Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a
3/2014. (II. 12. ) számú rendeletet
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 20/2013. (X.30.)
számú önkormányzati rendelet módosításáról.
Dr. Lipták Péter: végül a szilárd hulladékról szóló rendelet, ebben az esetben nem
módosításról van szó. A rendeletben a díjszámítás módja sem lehet benne, ezt ki kell
venni belőle. A Békés Megyei Kormányhivatal szerint egyszerűbb új rendeletet
alkotni, ez meg is történt. Lényegében ez ugyanaz a rendelet, 1-2 szakasz került
áthelyezésre, a Kormányhivatal átnézte, általa elfogadható. Kérem a rendelet
elfogadását.
Dr. Baranyi István: aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a
4/2014. (II.12.) számú rendeletet
A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

9. Napirendi pont:
Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2014. évi
teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározása
Előadó: dr. Lipták Péter jegyző
Dr. Lipták Péter: lényegében ugyanaz, mint a tavalyi évben, kiegészítve a
választásokkal.
Gregus Ilona: elfogadásra javaslom.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
16/2014./II.11./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2014. évi
teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célokat a következők szerint
határozza meg:

a./ A Képviselő-testület(ek) által alkotott rendeletek betartása és betartatása, a
hozott határozatok maradéktalan végrehajtása.
b./ A jogszabályok módosításának figyelemmel kísérése, az új rendelkezések
elsajátítása és azok jogszerű alkalmazása.
c./ A jogszabályoknak való megfelelés biztosítása a Képviselő-testület és bizottságai
döntéseinek előkészítése és végrehajtása során, a döntési alternatívák feltárása és a
legjobb döntések ajánlása.
d./ Ügyfélbarát ügyintézés, a szolgáltató jellegű közigazgatás megvalósítása.
e./ Az önkormányzati bevételek növelése, különös tekintettel a hátralékok
csökkentésére, a kintlévőségek behajtására és az ellenőrzési tevékenység
fokozására.
f./ Költségtakarékos gazdálkodás, költségkímélő működés megvalósítása a Hivatal
és az intézmények vonatkozásában 2014. évben is.
g./ Folyamatos önképzés, a központilag, vagy munkáltató által elrendelt kötelező
továbbképzéseken való részvétel.
h./ Az Önkormányzat és intézményei, gazdálkodó szervezetei részére a
legkedvezőbb, leggazdaságosabb, értékteremtő közfoglalkoztatás megszervezése.
i./ Hatékony együttműködés biztosítása az Orosházi Járási Hivatallal és annak
kirendelt ügysegédjével.
j./A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal székhelye és kirendeltségei közötti
munkaszervezési feladatok hatékony és rugalmas végrehajtása.
k./ A 2014. évi országgyűlési, Európa parlamenti és helyhatósági választások
szakszerű lebonyolításának elősegítése.
2. felkéri dr. Lipták Péter jegyzőt, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői
2014. évi egyéni teljesítménykövetelményeinek meghatározása érdekében
intézkedjen.
3. felkéri Oláh Kálmán polgármestert, hogy Dr. Baranyi István és Lengyel György
polgármesterekkel egyetértésben a jegyző 2014. évi teljesítménykövetelményeit 1./
pontban jóváhagyott kiemelt célkitűzések alapján állapítsa meg.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester
10. Napirendi pont:
Csanádapácai Közös Önkormányzati
Szabályzatának módosítása
Előadó: dr. Lipták Péter jegyző

Hivatal

Szervezeti

és

Működési

Dr. Lipták Péter: az Államháztartási törvény változása miatt be kellett építeni plusz
egy vezetői szintet, ez a személy Pusztaföldváron Ilyésné Sonkolyos Gertrúd.
Ezen kívül kiegészült egy 3. számú melléklettel, amely egy struktúra táblázat.
Mindhárom településnek el kell fogadni.
Dr. Baranyi István: aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
17/2014./II.11./KT. sz. határozat
1) Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - az előterjesztés
mellékletét képező – Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítását jóváhagyólag elfogadja.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Baranyi István polgármestert és dr. Lipták
Péter jegyzőt a módosító Szervezeti és Működési Szabályzat aláírására.
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester és dr. Lipták Péter jegyző
Határidő: 2014. február 15.
11. Napirendi pont:
Mezőőri álláshely betöltésére pályázat kiírása
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
Dr. Baranyi István: voltak jelzések, és voltak tapasztalatok. Jegyző Úr beszélgetett a
mezőőrrel, aminek az lett a vége, hogy közös megegyezéssel megszűnik a
munkaviszonya. Személyekről egyelőre ne beszéljünk, nekem az az elképzelésem,
hogy megpróbáljuk, hogy helyi legyen. Kezdetnek kiírjuk a pályázatot. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
18/2014./II.11./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot ír ki 1 fő mezőőri állás betöltésére az alábbi
tartalommal:
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki 1 fő
mezőőri állás betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő (heti 40 óra)
A munkavégzés helye:
5919 Pusztaföldvár, Rákóczi utca 66.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- cselekvőképesség
- 18. életév betöltése
- 8 általános megléte
- lőfegyvertartási engedély sörétes fegyverre
- „B” kategóriás jogosítvány
Előnyt jelent:
- helyismeret
- mezőőri vizsga
- rendészeti vizsga
- helyben lakás vállalása
A pályázathoz csatolni kell:
- fényképes szakmai önéletrajz,
- 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- iskolai végzettséget tanúsító okiratok fénymásolata,
- fegyvertartási engedély és jogosítvány fénymásolata,
- nyilatkozat, hogy hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez, a pályázat
elbírálásához szükséges mértékig,
- Nyilatkozat, hogy a pályázatának elbírálását nyílt/zárt ülésen kéri.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2014. április 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 28.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálása a márciusi soros képviselő-testületi ülésen történik.
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat képviselő-testülete 4 hónapos próbaidőt tűz ki.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet:
Dr. Lipták Péter jegyző
Tel: 06-20-290-55-34

Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester
12. Napirendi pont:
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.12.)
önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének
eseteiről
Előadó: dr. Lipták Péter jegyző
Dr. Lipták Péter: az Államháztartási törvény vonatkozó szakasza szerint rendeletben
kell szabályozni ennek módját.
Dr. Baranyi István: aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a
5/2014. (II.12.) számú rendeletet
a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
13. Napirendi pont:
Egyebek (bejelentések)
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
I. Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
Dr. Baranyi István: a gazdasági miniszter döntése szerint február 1.- vel az orosházi
Polgármester Úr, Dr. Dancsó József a Magyar Államkincstár elnöke. Mivel ez
kormány tisztviselői pozíció, ezért a választott tisztségeiről le kellett mondania, ami
érinti a Kistérségi Társulásban betöltött helyét is. A szövegezés szerint Polgármester
Úr akadályoztatása esetén, ezt a feladatot Alpolgármester Úr elláthatja. Ezért Elnök
Úr kérése az volt, hogy adjuk meg a lehetőséget Alpolgármester Úrnak arra, hogy az
ő helyét a Társulásban átvegye. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
19/2014./II.11./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy
1.) az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás 2013. június 30. napjától hatályos
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását - a módosítással nem érintett

rendelkezések változatlanul hagyása mellett – a következők szerint módosítja 2014.
február 14. napjától történő hatálybalépéssel:
a.) a megállapodás IV. fejezet „A tagsági jogviszony keletkezése” cím első
pontjának első bekezdése a következők szerint módosul:
„A Társulásban résztvevő települési önkormányzatok képviselő-testületei –
kizárólagos hatáskörükben minősített többséggel hozott – határozattal mondják ki
a Társulásban való részvételüket, csatlakozásukat. A Társuláshoz csatlakozni
bármikor lehet. A Társuláshoz csatlakozni kívánó önkormányzatok
képviselő-testületei a csatlakozásról szóló, legalább hat hónappal korábban,
minősített többséggel hozott és a Társulási Tanáccsal közölt határozatukkal
csatlakozhatnak.” ;
b.) a megállapodás IV. fejezet „A Társulás szervei” címének „Társulási Tanács”
pontja alatti szövegrész a következők szerint módosul:
„A Társulás vezető szerve a Társulási Tanács.
A Tanács tagjai a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált
tagok.
A Tanács tagjának akadályoztatása esetén a képviseletre az Orosházi
Kistérség Többcélú Társulásának Szervezeti és Működési Szabályzatának
vonatkozó rendelkezései az irányadók.”;
2.) felkéri Fejes Róbertné kistérségi tanácsadót a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elkészítésére,
3.) felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a módosítással egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására.
Végrehajtásért felelős:
Dr. Baranyi István polgármester és dr. Lipták Péter jegyző a módosítással egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírásáért
Fejes Róbertné kistérségi tanácsadó az egységes szerkezetű Társulási
Megállapodás aláírásra történő előkészítéséért
Határidő: a Társulási Megállapodás aláírására 2014. február 14.
II. A Fehér & Fehér Kft. árajánlata Pusztaföldvár Község Önkormányzatának
telephelyén lévő bontott útépítési anyag osztályozási, aprítási munkálataira.
Dr. Baranyi István: a környéken egy cégnek van zöldhatósági engedélye, hogy a
törési munkát elvégezze. A hasznos anyag 70-30 %-os arányban maradna, a
töltőanyag pedig teljes egészében az önkormányzaté lenne. Ez azért lenne jó, mert
egyrészt megszabadulnánk ettől, másrészt van egy határozatunk, hogy a Baloghtanya útépítését támogatjuk. Illetve van még egy problémánk, hogy egy éve volt már
egy próbatörés, aminek az anyagi része nem lett rendezve, és ebben az ajánlatban
ez is szerepel.

Molnár Árpádné: én javaslom, hogy csináljuk, meg, mert ettől meg kell szabadulni.
Fel kell számolni.
Zalai Antal: ez szerintem is vissza nem térő alkalom.
Dr. Baranyi István: aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
20/2014. /II.11./ KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Fehér
& Fehér Útépítő Kft. (5900 Orosháza, Rákóczi út 16. szám I. emelet) ajánlatát, az
5919 Pusztaföldvár, Hunyadi utca 44. számú ingatlan Hrsz.: 646.) területén tárolt
bontott útépítési anyag osztályozási, aprítási munkálataira, jóváhagyólag elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester
III. A Hírnet Telekommunikációs és Szolgáltató Kft. tulajdonosi és útkezelői
hozzájárulás kérelme
Dr. Lipták Péter: ezzel kapcsolatban tulajdonosi hozzájárulói, és mivel az út széle
önkormányzati tulajdon, így testületi döntés kell.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
21/2014. /II.11./ KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy –
tulajdonosi jogkörben eljárva – hozzájárul a Hirnet Kft. (5600 Békéscsaba, Tessedik
utca 20/3.) által az 5919 Pusztaföldvár, Rákóczi utca 79., 133. és 172. számú
ingatlanok előtti területet is érintő kábelhálózat kialakítási munkáihoz, továbbá a
kezelésében lévő közút nem közlekedési célú igénybevételéhez az alábbi
feltételekkel:
- A munkálatok során a biztonságos gyalogos és gépjármű közlekedést
folyamatosan biztosítani kell az érvényben lévő forgalomtechnikai tervekben
foglaltak szerint
- A munkák megkezdése előtt 10 nappal az érintett lakosságot szórólapok útján
tájékoztatni kell.
- Az esetlegesen felbontásra került útpályát nyomvonalasan, a járda burkolatát
teljes szélességében kell helyreállítani.
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesíti a kérelmezőt az egyéb szükséges
engedélyek beszerzési kötelezettsége alól.
Felelős: dr. Lipták Péter jegyző
Határidő: azonnal

IV. A Pusztaföldvári Településszolgáltató Nonprofit Kft. kérelme, a Rákóczi u.
69. számú ingatlan megvásárlásával kapcsolatban
Dr. Baranyi István: Valaczkai Erzsébet keresett meg ezzel az ajánlattal, tetszenek
látni, ez a ház az orvosi rendelő mellett szintén a falu központjában van, és maga a
földterület, ami hozzá tartozik, hasznos lehet számunkra, hiszen a fólia sátor
szomszédságában van. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
22/2014./II.11./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pusztaföldvári
Településszolgáltató Nonprofit Kft. tájékoztatását tudomásul veszi, miszerint a
gazdasági társaság megvásárolja az 5919 Pusztaföldvár, Rákóczi u. 69. számú
ingatlant.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester
V. A Farkas- farm Kft. árajánlatának megtárgyalása Pusztaföldvár Községi
Önkormányzat épületében lévő zárt központi fűtési rendszer átalakításával
kapcsolatban.
Dr. Baranyi István: megkaptuk ezt az árajánlatot a vállalkozótól, amelyen nincs
tételes ár, és típus, csak akkor azt nem értem, hogyan állapította meg az árakat. A
másik pedig az, hogy az előzetes megbeszélésen az Úr azt mondta, hogy az
önkormányzatnak nem fog többe kerülni, mint 50-100 ezer forint, szimplán csak
anyagköltség. Ehhez képest itt van előttünk egy 680 ezer forintos ajánlat, amely
szerintem felháborítóan sok. Tájékozódási jelleggel én kértem egy másik cégtől is
árajánlatot ugyanennek a munkának az elvégzésére, és ők olyan ajánlatot adtak,
amely munkadíjjal együtt, ami a Farkas- Farm árajánlatában nincs benne, 440 ezer
forinttal kevesebb. Én azt gondolom, hogy ő ki akarja fizettetni az önkormányzattal
azt a kazánt, amit most hoz. Javaslom, ne fogadjuk el! Aki egyetért, kérem,
kézfeltartással jelezze.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
23/2014. /II.11./ KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Község önkormányzatának Képviselő- testülete úgy határoz, hogy a
Farkas- farm Kft. Pusztaföldvár Községi Önkormányzat épületében lévő zárt központi
fűtési rendszer átalakításával kapcsolatos árajánlatát nem fogadja el.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester

VI. A Csanádapácai Közös Önkormányzati alapító okiratának módosítása
Dr. Lipták Péter: A szakfeladat szám kormányzati funkcióra módosul, ezt kell
átvezetni az alapító okiraton.
Dr. Baranyi István: aki elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
24/2014. /II.11./ KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát az előterjesztésnek
megfelelően – visszamenőleges hatállyal – 2014.01.01. naptól módosítja,
2. az előterjesztés mellékletét képező, Alapító Okirat módosítást, az egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jóváhagyja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Lipták Péter jegyző
VII. Pályázat benyújtása a „Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda
tornatermének felújítása” céljából.
Dr. Baranyi István: tehát, ismét itt van előttünk ez a pályázat, ezt a költségvetés
megalkotásakor már megtárgyaltuk, így azt kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy a
pályázatot benyújtsuk, kérem, kézfeltartással jelezze.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
25/2014./II.11./KT. sz. határozat
I.

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy „az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó
fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól”
szóló 4/2014. (I. 31.) BM rendelet keretében pályázatot kíván
benyújtani a Pusztaföldvár 190/1. Hrsz.-ú, természetben 5919
Pusztaföldvár, Táncsics utca 65. szám alatt található, „Szent
Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda tornatermének
felújítása” céljából.
Képviselő-testület a bruttó 22.162.963 - Ft összköltségű
beruházáshoz a pályázat keretében bruttó 19.946.667,- Ft
összegű vissza nem térítendő támogatást igényel és a

pályázathoz kapcsolódó bruttó 2.216.296,- Ft önerőt
fejlesztési céltartalék terhére biztosítja.

a

Képviselő-testület vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló
beruházás megvalósítása során az építéssel járó fejlesztési
célok tekintetében kapott támogatás legalább 5 %-át
közfoglalkoztatottak alkalmazására fordítja.
Képviselőtestület vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló
beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 évig az
eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre
vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – hasznosítja.
II.

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az Önkormányzat a sporttal kapcsolatos részletes
feladatairól és kötelezettségeiről, valamint a sport támogatásáról
az alábbiakat tűzi ki.
A. Az önkormányzat
kötelezettségei:

sporttal

kapcsolatos

feladatai

és

1) Az önkormányzat – figyelemmel a sport fejlesztési
koncepciójára – a sporttal kapcsolatos feladatkörében
a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót és
gondoskodik annak végrehajtásáról
b) a helyi sportfejlesztési koncepció célkitűzéseivel összhangban
együttműködik a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel
c)
fenntartja
és
működteti
a
tulajdonát
képező
sportlétesítményeket
d)
megteremti
az
általános
iskolai
testnevelés
és
sporttevékenység gyakorlásának feltételeit
e) megteremti az óvodai testnevelés és sporttevékenység
gyakorlásának feltételeit
2) Az 1) bekezdésben felsoroltakkal összefüggésben
megvalósítandó
sporttal
kapcsolatos
önkormányzati
célkitűzéseket és feladatokat konkrétan és részletesen az
önkormányzat sportkoncepciója tartalmazza.
3) A helyi sportkoncepció megalkotása, felülvizsgálata és
végrehajtása során kiemelt figyelmet kell fordítani
a) az önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztésére
b) az egészséges életmód és szabadidősport feltételeinek
biztosítására
c) a gyermek és ifjúsági sporttevékenység, az utánpótlásnevelés, a családok, hátrányos helyzetűek és fogyatékosok
sportjának támogatására
d) iskolán kívüli, önszerveződő sporttevékenység feltételeinek
javítására

e) az iskolai testedzés feltételeinek megteremtésére, a
diáksporttal kapcsolatos feladatok meghatározására és
segítésére
f) a meglévő helyi sportlétesítmények kihasználtságának
biztosítására.
B. Együttműködés a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel
1) Az önkormányzat a község sportéletének fenntartásában és
fejlesztésében szorosan együttműködik a sporttal foglalkozó
helyi szervezetekkel
2) Az 1) bekezdésben említett szervezetek tevékenységét az
önkormányzat
sportcélra
elkülönített
pénzeszközeiből
együttműködési megállapodás alapján támogathatja.
3) A támogatásban részesülő sportszervezetek a támogatás
összegéről
és
annak
felhasználásáról
a
támogatási
megállapodásban foglaltak szerint kötelesek az önkormányzat
felé elszámolni.
4) A sporttal foglalkozó helyi szervezetek önkormányzati
támogatására fordítható keretösszeg (továbbiakban: sportcélú
támogatás) évente a költségvetési rendeletben kerül
meghatározásra.
5) A képviselő- testület a fenti célok elérése érdekében a községi
sport fejlesztése érdekében az alábbi összegeket állított be a
2014. évi költségvetésébe:
Sportlétesítmények,
edzőtáborok
működtetése és fejlesztése
Beruházások
Dologi kiadások
Összesen:

3.000.000.- Ft
534.000.- Ft
3.534.000.- Ft

Felelős: Dr. Baranyi István polgármester
Határidő: 2014. február 13.
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

