JEGYZŐKÖNYV
Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29én megtartott soros nyílt ülésén.
Az ülés helye:

Pusztaföldvár Község Önkormányzat
Pusztaföldvár, Rákóczi u.66. Díszterem

Jelen vannak:

Dr. Baranyi István
Dencsi Erika
Mátó Józsefné

Zalai Antal
Molnár Árpádné
Vári József

Képviselő-testület tagjai
Igazoltan van távol: Gregus Ilona képviselő
Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen:
Dr. Lipták Péter jegyző
Nem tanácskozási joggal, meghívottként van jelen:
Krizsán György divízióvezető
Sinka Ferenc lakos
Molnár István lakos
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. A
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Molnár Árpádné és Mátó Józsefné 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.
dr. Lipták Péter: Hétfőn elkészült a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal és
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat zárszámadása, illetve felmerültek olyan
körülmények, amelyek a 2013. és 2014. évi költségvetési rendeletek módosítását
indokolják. Kérem, hogy a képviselő-testület döntsön ezen napirendi pontok
tárgyalásáról is, köszönöm.
A Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi napirendet fogadta el, figyelemmel a jegyzői indítványra:
1./ Alföldvíz Zrt. beszámolója
Előadó: Dr. Csák Gyula vezérigazgató

2./ Civil szervezetek 2013. évi szakmai és pénzügyi beszámolója
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
3./ Civil szervezetek 2014. évi támogatásának megállapítása
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
4./ Pusztaföldvár Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
5/2013. (III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
5./ Beszámoló a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi
költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Dr. Lipták Péter jegyző
6./
Beszámoló
Pusztaföldvár
Községi
költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester

Önkormányzat

2013.

évi

7./ A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének
módosítása
Előadó: Dr. Lipták Péter jegyző
8./ Pusztaföldvár Községi
előirányzat módosítása

Önkormányzat

2014.

évi

költségvetésének

Előadó: Dr. Baranyi István polgármester

9./ Belvízrendezés
módosítása

az

élhetőbb

településekért

konzorciumi

szerződés

Előadó: Dr. Baranyi István polgármester

10./ Egyebek (bejelentések)
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
1. Napirendi pont:
Alföldvíz Zrt. beszámolója
Előadó: Krizsán György Divízióvezető
Dencsi Erika képviselő 15:10 perckor megérkezik.
Dr. Baranyi István: köszöntöm vendégünket, kérem, néhány mondatban egészítse
ki az írásos beszámolót.
Krizsán György: köszönöm a szót, köszöntöm a Tisztelt Testületet. Ami a
beszámolóban a települést szervesen érinti, az a 2 lapos melléklet, ami nagyobb
lélegzetű, az az üzleti jelentés. Személyi- és szerkezeti változás is történt a cég
életében, integrációk történtek, jelenleg a település a Dél- Békési Területi Mérnökség
hatáskörébe tartozik, amelyhez 2012. évben két Csongrád megyei település is
csatlakozott. 2014-ben annyi változás történt, hogy a területi mérnökségek neve, és
székhelye is megváltozott. A divízión belül 4 területi egység alakult ki, Pusztaföldvár

3. számú Területi egységhez tartozik, ezen belül az Orosházi Üzemmérnökséghez. A
cég elmúlt évében ezek a változások történtek.
Ami a települést közvetlenül érinti, véleményem szerint az a jó, ha regionális
vízrendszerről kapja az ellátást, a majdani ivóvíz- javító programig, amely
folyamatban van. Az ominózus Aradi- projekt nem feneklett meg teljesen, de az
Európai Unió által csak 2015-ben finanszírozható, ezért ebben az ügyben lépni
kellett. Most a kettő között születik egy harmadik megoldás. Csővezetéken keresztül,
1 helyen megtisztítva jut el az ivóvíz az területekre. Jelen pillanatban az aradi projekt
nem fut, de senki nem vette le a napirendről, az ivóvíz- minőség javító program úgy
lett kialakítva, hogy bármikor kapcsolódni tudjon az aradi projekthez. Ami a
településen érzékelhető lesz, hogy minden településen műszaki beavatkozások
történnek, ezek rekonstrukciós beavatkozások lesznek. Ami most zajlik, nincs
összefüggésben ezzel a projekttel, ezek a bérleti díjból történő rekonstrukciós
munkálatok, amelyek 3 csomópont tekintetében történnek meg.
Dr. Baranyi István: kérem, aki az Alföldvíz Zrt. beszámolóját elfogadja,
kézfeltartással jelezze.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
46/2014./IV.29./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alföldvíz Zrt. 2013.
évi beszámolóját jóváhagyólag elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester
2. Napirendi pont:
Civil szervezetek 2013. évi szakmai és pénzügyi beszámolója
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
Dr. Baranyi István: a civil szervezetek vezetőinek részéről van- e valamilyen
kiegészítés?
Dr. Lipták Péter: szeretném megkérni a Labdarúgó Egyesület elnökét, hogy szóban
egészítse ki a beszámolót, mert ez az elmúlt alkalommal nem történt meg.
Sinka Ferenc: a benyújtott pénzügyi beszámoló 460. 000.- forintról szól, nem
tartalmazza a banki és a könyvelési költséget. Szeretném megköszönni az
Önkormányzat segítségét, amelyet az utaztatás terén nyújt. Kb. 130 fő igazolt
játékosunk van, amiben az ovi-foci nincs benne. 60 fő „Bozsikos” gyermekünk van,
rájuk tudunk pályázni, reméljük, hogy ősztől 80 fő lesz. A TAO- pályázatot is
beadtam, kb. 6 millió 100 ezer forint értékben, a sportöltözőre pedig szintén nyertünk
egy pályázatot, amit felújításra szeretnénk fordítani, valamint szeretnénk egy
defibrillátort a pályára, ebből a pénzből.

Dr. Baranyi István: hozzászólás?
Zalai Antal: örömmel tölt el, hogy 130 fős a csapat, keddtől péntekig sokan
mozognak a sporttelepen. Evvel az évvel együtt közel 40 millió lesz az az összeg,
amit beinvesztáltunk a sporttelepbe. Én erre büszke vagyok. Ha a
sporteredményeket nézzük, rangos tornákon vettek részt a fiatalok, és az a
véleményem, hogy érdemes velük foglalkozni, hiszen így fejlődnek szellemileg, és
fizikailag, és ez a lényeg. Tudom, hogy a költségvetés nagyon szűk, de nagyon
kevés ez az 500 ezer forint, annak ellenére, hogy megfogadva a Polgármester Úr
tanácsát, a helyi gazdálkodókhoz fordultunk, és kaptunk is némi támogatást, de még
így is kevés ez a pénz. Jó lenne, ha ezt az összeget egy kicsit meg lehetne emelni,
hiszem, hogy a gyermekek, és a felnőtt korú fiatalok, ezt meg fogják hálálni, és
amennyiben lehetséges, ezt az összeget megduplázni.
Sinka Ferenc: vagy az is nagy segítség lenne, ha a most általunk benyújtott TAO
pályázat önerejét tudná biztosítani az önkormányzat.
Mátó Józsefné: a női foci most már teljesen oda tartozik?
Sinka Ferenc: Igen.
Mátó Józsefné: úgy látom, hogy a civil szervezetek közül a Labdarúgó Egyesület
kapja a legtöbb támogatást. A sportöltöző felújítása, az önkormányzati gépjárművek,
nagyon nagy segítség, már meg is van a 1,5 millió forint, annak ellenére, hogy az
önkormányzati rendezvényeken nem vesznek részt. A másik civil szervezet minden
rendezvényen aktívan részt vesz, ennek ellenére nagyon pici pénzt kérnek és
kapnak.
Molnár István: a sportpályával kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy a hétvégén
nem is tervezik a nyitva tartást, mert nagyon sok ember, aki dolgozik, csak hétvégén
tudná igénybe venni, de akkor meg nincs nyitva.
Sinka Ferenc: a közel jövőben minden hétvégén mérkőzések lesznek, így a pálya is
nyitva lesz. Egyébként pedig van egy ember, aki ellátja a gondnoki feladatokat, de az
ő munkaideje is, hétfőtől – péntekig 8-tól 16-ig tart.
Dr. Baranyi István: ezt az embert kellene úgy irányítani, hogy inkább hétvégén
legyen ott a pályán, hogy azok is igénybe tudják venni a pályát, akik nem hivatásos
sportolók.
Sinka Ferenc: megoldjuk. Mi is azt szeretnénk, ha minél többen igénybe tudnák
venni a sportpályát. A Hírmondóban megjelenik a sportpálya nyitva tartási ideje.
Dencsi Erika: valóban szükség van a gondnok személyére, hiszen a pálya erre való,
a parkban pedig komoly károkat okoznak, amikor ott fociznak.
Mátó Józsefné: akkor is azt mondom, hogy nem jelennek meg a rendezvényeken.
Dr. Baranyi István: ez szerintem is elvárás lehet. Tehát, aki elfogadja a
beszámolókat, kérem, kézfeltartással jelezze.

Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
47/2014./IV.29./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaföldvári
Labdarúgó Egyesület pénzügyi és szakmai beszámolóját 2013. évre vonatkozóan
jóváhagyólag elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester

3. Napirendi pont:
Civil szervezetek 2014. évi támogatásának megállapítása
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester

Dr. Baranyi István: igaz, hogy a PKKE nem kéri a támogatást?
Dencsi Erika: igaz, mi most lemondunk erről a támogatásról, és azt szeretném, ha
az óvodába ennek fejébe lehetne új hintát, vagy nagyobb játékokat venni, mert a
gyerekeknek nagy szüksége lenne erre.
Dr. Baranyi István: én beszéltem erről az illetékesekkel, és az az álláspont, hogy az
egyház erre tud 1-2 milliót adni, ezért azt gondolom, hogy a PKKE pénzéből
kiegészítjük a Mag- Ház Egylet pénzét, és 50.000.- Ft-ot kaphatnak a karatésok is.
Mátó Józsefné: az a véleményem, hogy támogassa az egyház. Meg kell nézni
Orosházán, az Eötvös téri iskolát, mennyit fejlődött, és meg kell nézni a
pusztaföldvárit. Szerintem, csak kérni kell, és adnak.
Vári József: én támogatom Zalai képviselő-társam javaslatát, hogy a Labdarúgók
támogatását a duplájára kellene emelni. Igen drága szórakozás, tevékenység, és
igen nagy dolog, hogy mozgásra buzdítja a fiatalokat. Viszont azzal is egyetértek,
hogy a támogatott szervezet készítsen pontos kimutatást, költségvetést, mennyi kell
neki, bérre, üzemeltetésre, kiadásra, és ennek ismeretében a Testület eldönti, hogy
tud adni, vagy nem tud adni. Továbbá a civil szervezet köteles a kapott támogatásról
beszámolni, hogy a Testület lássa, mire adta oda azt a pénzt. Ezt az együttműködést
én még mindig nem látom.
Mátó Józsefné: akkor kérem a javaslattevőket, határozzák meg, honnan lehet azt az
500 ezer forintot elvenni.
Vári József: a költségvetést a Testület hozza létre, többségi döntés alapján. Ha nem
adunk az adott tevékenységre, akkor azzal azt hangsúlyozzuk, hogy arra a
tevékenységre nincs szükség.
Dr. Baranyi István: tehát, 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:
48/2014./IV.29./KT. sz. határozat
1./ Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét
képező „Civil szervezetek támogatása” című táblázat szerinti összegekkel –
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat
2014. évi költségvetéséről szóló rendeletében megállapított civil szervezetek
működési támogatása keret terhére – támogatja a településen működő civil
szervezeteket.
2./ Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza
polgármesterét, hogy a fentiek szerint támogatásban részesített szervezetekkel
szerződést kössön a támogatások felhasználásáról azzal, hogy a támogatottaknak
2015. január 31. napjáig kell írásos tájékoztató megküldésével elszámolnia, melynek
elmaradása esetén – annak pótlásáig – az Önkormányzat minden további
támogatást felfüggeszt. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű
felhasználása esetén a támogatott szervezetet visszafizetési kötelezettség terheli.
3./ A támogatás folyósításának feltétele a 2011. évi CLXXV. törvény 30. § (1)
bekezdése szerint letétbe helyezett beszámoló meglétének igazolása.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester
Molnár Árpádné 15:33 perckor elhagyja a termet.
Dr. Baranyi István: akkor most beszélhetünk egy pár szót a konyháról? Szó volt
korábban a konyha tevékenységéről, az étel minőségéről. Ekkor a feleségem, aki a
Kft. ügyvezetője azt találta ki, hogy a képviselők 1 hónapon keresztül kapnak ételt a
konyháról, aki ezt igénybe veszi, így első kézből tesztelhetik a minőséget.
Dencsi Erika: én a gyerekek szempontjából tudok szólni, így is értékelem. A
gyerekek fogyasztják, de mindig van olyan gyerek, akinek nem ízlik, 60-70% -nak
igenis megeszi. Változatosak az ételek, van olyan gyerek, aki csak az óvodában
eszik. Gyakran kapnak zöldséget és gyümölcsöt. Ami számomra fontos, hogy az
ételek sóssága, fűszeressége szabályozott, és így több gyümölcshöz jutnak a
gyerekek. Az ételek minőségével kapcsolatban pedig az a tapasztalatom, hogy a
gyerekek szeretik, és a nyáron a kemence építés során nálunk vendégeskedő
külföldi vendégek is meg voltak elégedve.
Mátó Józsefné: nekem az volt a felvetésem, hogy az önkormányzat alkalmazzon
egy képzett szakácsot, és most is ez a véleményem. Az értékelésben is leírtam a
véleményemet, ha volna egy szakács, az más volna.
Dr. Baranyi István: ki kell számolnunk, hogy ez mennyi költséget jelentene.

Vári József: én azt javaslom, hogy nyílt ülésen hangzottak el a kritikák, ez
hangfelvételen meghallgatható. Az ott megfogalmazódott kritikákra így lehet reagálni.
Zalai Antal: elmondtam a véleményemet a Kft. ügyvezetője, és az élelmezésvezető
jelenlétében, tartom magam ahhoz.
Dr. Baranyi István: én elfogadtam az ételt, nekem ízlett, és azt gondolom,
mégiscsak fontos lenne hallani ezeket a véleményeket. Ki kell számolni, mert egy
szakács bére, kb. a költségvetésünk 1 %-át teszi ki, ez hozzávetőlegesen 3 millió
forint/év. Én nem akarok egyetlen javaslatot sem a szőnyeg alá söpörni, de ezt meg
kell beszélni, ki kell számolni, át kell gondolni, hogy azzal, ha felveszünk egy képzett
szakácsot, többen igénybe veszik-e a szolgáltatást, mert ennek meg is kell térülnie.
Dr. Baranyiné Lantos Erika: véleményem szerint olcsóbb lenne egy tanfolyam
elvégzése a jelenlegi szakácsunknak.
Mátó Józsefné: évekkel ezelőtt lett kinevezve. Miért nem indult már el a
tanfolyamra? Miért nem tett valamit saját magáért? Én ezt az ötletet nem támogatom.
Vári József: a képzés költsége is az önkormányzatot terhelné. Ha elvégzi a
tanfolyamot, a bére ugyanannyi lenne, mint egy bárhonnan felvett szakácsnak.
Zalai Antal: hogy Pusztaföldváron legyen szakács, azért az önkormányzat is tehet,
támogathatja a tanfolyam elvégzését.
Dencsi Erika: kérdés, hogy a jelenlegi szakács vállalja- e. Én átérzem, hogy akinek
gyermeke van, netalán még adóssága is, nem tud ilyen beruházást vállalni.
Mátó Józsefné: azzal kapta meg a kinevezést, hogy vállalja azt, hogy elvégzi az
iskolát.
Kovácsné Szepesi Tímea: én azt gondolom, hogy egy képzett szakács bére kb.
140-150 ezer forint lenne havonta, és semmi sem változna.
Dr. Lipták Péter: véleményem szerint itt többféle megoldás is van. Az önkormányzat
köthet megállapodást a munkavállalóval, annak tekintetében, hogy kifizeti a
tanfolyam árát, és ennek fejében a munkavállaló vállalja, hogy 5-10 évig az
gazdasági társaságnál dolgozik. Vagy vállalja a tanfolyam árát részletekben
visszafizetni
az önkormányzatnak.
Továbbá
megjegyezném,
hogy az
önkormányzatnak nincs beleszólása, a Kft. ügyvezetőjének, mint munkáltatónak, a
döntéseibe. A cégnek van beszámolási kötelezettsége az önkormányzat felé, de az
erre nem terjed ki véleményem szerint.
Mátó Józsefné: nekem továbbra is ez a véleményem, akkor majd elmondom akkor,
amikor a Kft. beszámolójáról kell dönteni.
Dr. Baranyi István: én azt gondolom, hogy mindenkit meghallgattunk, és ezen még
gondolkodunk.

4./ Napirendi pont:
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
5/2013. (III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
Dr. Baranyi István: Mindenki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal?
Vári József: az egész anyagot elolvastam, és mindennel egyetértek.
Dr. Baranyi István: akkor először a 2013. év költségvetésének módosításáról
döntünk.
Ilyésné Sonkolyos Gertrúd: a támogatások felosztásáról, az átcsoportosítások
rendeleten történő átvezetéséről van szó.
Dr. Baranyi István: aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
49/2014./IV.29./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Megtárgyalta, és az előterjesztés mellékleteinek megfelelő tartalommal,
389.151 E Ft költségvetési főösszeggel elfogadja a Pusztaföldvár
Községi
Önkormányzat
2013.
évi
módosított
költségvetési
előirányzatait,
2. Felkéri a jegyzőt a módosított előirányzatok Pusztaföldvár Községi
Önkormányzat 2013. évi Zárszámadási rendeletébe történő
beépítésére.
Felelős: dr. Lipták Péter jegyző
Határidő: azonnal
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a
8/2014. (V.14.) számú rendeletet
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III.05.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete

5./ Napirendi pont:
Beszámoló a Csanádapácai Közös
költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Dr. Lipták Péter jegyző

Önkormányzati

Hivatal

2013.

évi

Dr. Baranyi István: Mindenki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal?
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
50/2014./IV.29./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
1. Megtárgyalta és az előterjesztés 1. mellékletének megfelelő tartalommal,
73.007 E Ft költségvetési főösszeggel elfogadja Csanádapácai Közös
Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Hivatal) 2013. évi módosított
bevételi és kiadási költségvetési előirányzatait és annak teljesítési adatait.
2. A 2013. december 31-i fordulónapra elkészített mérleg főösszegét 4.340 E Fttal hagyja jóvá.
3. 2013. évre a Közös Hivatal engedélyezett záró létszám előirányzatát 19 fővel,
átlagos statisztikai állományi létszámát 19 fővel a 3. mellékletben foglalt
részletezettségnek megfelelően határozza meg.
4. A Közös Hivatal pénzeszközei változásának levezetését 2013. évben a 4.
melléklet szerint jóváhagyja.
5. A Közös Hivatal 2013. évi pénzmaradványát az 5. mellékletben foglaltak
szerint 4.340.026 Ft-ban (4.340 E Ft-ban) határozza meg.
6. Felkéri a jegyzőt a Közös Hivatal zárszámadási adatainak Csanádapáca
Község Önkormányzat 2013. évi zárszámadási rendeletébe történő
beépítésére.
Felelős: dr. Lipták Péter jegyző
Határidő: 2014. április 30.
6./ Napirendi pont:
Beszámoló Pusztaföldvár Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
végrehajtásáról
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
Dr. Baranyi István: aki a 2013. év zárszámadását elfogadja, kérem, kézfeltartással
jelezze.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a

9/2014. (V.14.) számú rendeletet

az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
A rendelet a jegyzőkönyv 2. számú melléklete

7./ Napirendi pont:
A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének
módosítása
Előadó: Dr. Lipták Péter jegyző
Dr. Baranyi István: aki a Közös Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
módosítását elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
51/2014./IV.29./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Megtárgyalta és az előterjesztés 1. számú mellékletének megfelelő
tartalommal, 85.669 E Ft költségvetési főösszeggel elfogadja a Csanádapácai
Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi módosított költségvetési
előirányzatait,
2. Felkéri a jegyzőt a Közös Hivatal költségvetésének Csanádapáca Község
Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletébe történő beépítésére.
Felelős: dr. Lipták Péter jegyző
Határidő: 2014. április 30.
8./ Napirendi pont:
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének előirányzat
módosítása
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester

Dr. Baranyi István: a következő pedig a 2014. évi költségvetés módosítása. Aki
egyetért a rendeletmódosítással, kérem, kézfeltartással jelezze.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a

10/2014. (V.14.) számú rendeletet
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.12.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv 3. számú melléklete
9. Napirendi pont:
Belvízrendezés az élhetőbb településekért
módosítása
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester

konzorciumi

szerződés

Dr. Baranyi István: a szerződésmódosításra a pótmunkák miatt van szükség, most
már a vége felé járunk. Aszfaltozási munkák vannak hátra, és még egy szivattyút is
kapunk. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
52/2014./IV.29./KT. sz. határozat
1. Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Belvízrendezés az
élhetőbb településekért” tárgyú, DAOP 5.2.1/D-2008-0002 azonosítószámú projekt
konzorciumi megállapodás módosítását jelen határozat 1. melléklete szerint, valamint
jelen határozat 2. melléklete szerinti a közbeszerzési szabályzatot jóváhagyja,
polgármesterét annak aláírására felhatalmazza.
2. Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy Kondoros
Város Önkormányzata Konzorciumvezető részére – jelen határozat 1. melléklete
szerinti megállapodás 10.5. pontjának megfelelően – 40.481.- Ft Működési
Hozzájárulást fizet 2014. május 15. napjáig az Önkormányzat 2014. évi
költségvetésének dologi kiadásai terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Baranyi István Polgármester
Dencsi Erika 17:04 perckor elhagyta a termet.
10. Napirendi pont:
Egyebek (bejelentések)
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
I. Dr. Fodor Zsuzsanna kérelme
Dr. Baranyi István: a Doktornő a rendelési idő módosításának jóváhagyását kéri.
Aki egyetért, kérem, jelezze.

Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
53/2014./IV.29./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Dr.
Fodor Zsuzsanna háziorvos kérelmét jóváhagyólag elfogadja és hozzájárul ahhoz a
Pusztaföldvár I. számú háziorvosi körzetben a keddi rendelési idő 8-11 órára
módosuljon, 2014.05.06. naptól kezdődően, határozatlan időre.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Baranyi István Polgármester

II. Jóbi Ferenc Csaba kérelme
Dr. Baranyi István felolvassa a kérelmet.
Vári József: nem támogatom.
Dr. Lipták Péter: az ingatlant átvettük, szóban született megállapodás a konténer,
és három darab betonoszlop elszállítása tekintetében.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
54/2014./IV.29./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jóbi Csaba kérelmét
megismerte, de azt elutasítja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester

III. Sinka Ferenc kérelme
Dr. Baranyi István: ha meg is vennénk ezt az épületet, akkor is bontásra kellene
ítélni. Fel kellene becsültetni, hogy megéri- e egyáltalán.
Vári József: ezt a tulajdonos is megteheti, és ennek tekintetében döntünk.
Dr. Baranyi István: akkor erről most nem születik határozat.

További bejelentés hiányában Dr. Baranyi István polgármester berekeszti az ülést.

K.m.f.
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Mátó Józsefné
Jkv. hitelesítő
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Molnár Árpádné
Jkv. hitelesítő

Jelen jegyzőkönyv 5 eredeti példányban készült.

