JEGYZŐKÖNYV

Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.
május 20-án megtartott soros nyílt ülésén.
Az ülés helye:

Pusztaföldvár Község Önkormányzat
Pusztaföldvár, Rákóczi u. 66. Díszterem

Jelen vannak:

Dr. Baranyi István
Dencsi Erika
Gregus Ilona

Zalai Antal
Molnár Árpádné
Vári József

Képviselő-testület tagjai
Igazoltan van távol: Mátó Józsefné képviselő
Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen:
Dr. Lipták Péter jegyző
Nem tanácskozási joggal, meghívottként van jelen:
Podmaniczkiné Szegi Katalin intézményvezető
Setény Dezsőné családsegítő
Gigacz Edit családgondozó
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. 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.
Dr. Baranyi István: a napirendben annyi változás van, hogy a 3. napirendi
pont most elmarad, mert a Pusztaföldvári Településszolgáltató Kft.
beszámolója még a könyvvizsgálónál van.
A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

1./
Beszámoló
az
Orosházi
Kistérség Egyesített Gyermekjóléti
Központja és Családsegítő Szolgálata 2013. évi munkájáról
Előadó: Szegi Katalin intézményvezető
2./ Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló beszámoló
Előadó: dr. Lipták Péter jegyző
3./ Pusztaföldvári Településszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság 2013. évi pénzügyi beszámolójának az elfogadása
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
4./ Az Orosházi Kistérségi Egyesített Gyermekjóléti Központja és
Családsegítő
Szolgálata
2014.
évre
megszervezendő
nyári
táboroztatásra vonatkozó javaslata
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
5./ Egyebek (bejelentések)
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
1. Napirendi pont:
Beszámoló az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja
és Családsegítő Szolgálata 2013. évi munkájáról
Előadó: Szegi Katalin intézményvezető
Dr. Baranyi István: Az Intézményvezető, Szegi Katalin telefonon jelezte, hogy
nem tud ma itt lenni, de a két hölgy, a családgondozó, és a családsegítő itt
tud lenni. Van – e kérdés a beszámolóval kapcsolatban a Testület részéről,
vagy esetleg lenne szóbeli kiegészítés?
Setény Dezsőné: nekem nincs, amit tudtam leírtam. A pénzünk kevés, de
azért megpróbálunk mindig programokat szervezni, biciklitúrákat, és a
szokásos, éves Parlamenti látogatást is szervezzük, és ezúton szeretném
megköszönni az Önkormányzat segítségét a gyermekek utaztatásban. Az évig
ez is ingyenes volt, de idén sajnos az idén már 600 forint terheli a
családokat.
Én továbbra is 2 napot töltök minden héten Pusztaföldváron, szükségem is
van erre a két napra, véleményem szerint a kliensszám is indokolja.
Adományosztást is szervezünk ebben az évben is, igyekszünk olyanoknak
adni, akik eddig még nem kaptak, és nem mindig ugyanazoknak. Nagyon
várják az emberek ezeket az alkalmakat.
Dr. Baranyi István: Kérdés? Nincs. Szeretnék annyit hozzáfűzni, hogy az
idén Pusztaföldvár rendezi a Földvár- Napokat, és nekem lenne olyan
ötletem, hogy esetleg, Ti, mint csapat részt vehetnétek, mondjuk a
főzőversenyen, vagy segíthetnétek a családi vetélkedők kitalálásában,
megszervezésében.

Setény Dezsőné: ami a főzőversenyen készül, azt meg is ehetik a részt
vevők, mert annak mindig nagyobb a vonzereje. ahol ételről van szó.
Dencsi Erika: erre az alkalomra a kemencét is lehetne használni. A
beszámolóval kapcsolatban el szeretném mondani, hogy megváltozott az élt
Pusztaföldváron, amióta a két hölgy látja el a családgondozói- és segítői
feladatokat. Az óvodával is rendszeresen kapcsolatban vannak, amire sajnos
egyre nagyobb szükség van, segítenek, amiben tudnak, ugyanakkor, ha
eljárásra van szükség, az is megtörténik. Igaz, hogy ez bizonyos szülőknél
ellenállásba ütközik, de sajnos van olyan eset, amikor a gyereket meg kell
védeni a szülőtől, bizonyos szülőket pedig rá kell kényszeríteni, hogy ellássák
a gyerekeket.
Az adományosztásnak is nagyon örülök, mert az is eljut a gyerekekhez, és
vannak családok, akik igenis nagyon örülnek annak, amit kapnak.
Szeretném megköszönni mindkettejük munkáját!
Gregus Ilona: én is szeretném megköszönni a munkájukat, a beszámolót
elfogadásra javaslom. Véleményem szerint végre hozzáértő emberek végzik
ezt a munkát.
Dr. Baranyi István: kérem, aki a beszámolót elfogadja, kézfeltartással
jelezze.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
57/2014./V.20./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatokról szóló a 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban
Mötv.) 13. § (1) bekezdés 17 pontja alapján – figyelemmel az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés j) pontjára - az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b)
pontjában meghatározott kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot
hozza:
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Orosházi
Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata
2013. évi munkájáról végzett szakmai tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadta.
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester
Határidő: azonnal

2. Napirendi pont:
Az önkormányzat gyermekjóléti
ellátásáról szóló beszámoló
Előadó: dr. Lipták Péter jegyző

és

gyermekvédelmi

feladatainak

Dr. Lipták Péter: ez a beszámoló az előbbiekben említett szakmai munka
másik vetülete. A rendelete szerinti 9 pontban kerülnek kifejtésre a
jogszabályban leírt kötelező elemek.
Dr. Baranyi István: tehát, aki elfogadja a beszámolót, kérem, kézfeltartással
jelezze.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
58/2014./V.20./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú melléklete tartalmi
követelményeinek megfelelő, és az önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló – az előterjesztés mellékletét
képező - átfogó értékelést elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2014. május 31.
3. Napirendi pont:
Az Orosházi Kistérségi Egyesített Gyermekjóléti Központja és
Családsegítő
Szolgálata
2014.
évre
megszervezendő
nyári
táboroztatásra vonatkozó javaslata
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
Dr. Baranyi István: a Szolgálat egy támogatási kérelemmel fordult felénk,
megmondom őszintén, elég gazdaságtalan dolognak látszik, kevés gyereket
fed le, nagy vitákat szülhet.
Dencsi Erika: egyetértek, mert ha ezt a pénzt a Gyermekvédelmi Szolgálat
pusztaföldvári munkatársának adnánk, sokkal több gyerek nyaralhatna,
vehetne részt rendezvényeken. Ebből a pénzből 1-2 hetes kézműves tábort is
lehetne csinálni helyben.
Dr. Baranyi István: úgy látom, ebben egyetértés van, 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:

59/2014./V.20./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő- testülete az
Orosházi Kistérségi Egyesített Gyermekjóléti Központja és
Családsegítő Szolgálata 2014. évre megszervezendő nyári
táboroztatására benyújtott kérelmét elutasítja.
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester
Határidő: azonnal
4. Napirendi pont:
Egyebek (bejelentések)
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
Felhatalmazás elektronikus árverésen történő részvételre és ajánlat
tételre
Dr. Baranyi István: ezekről az ingatlanokról korábban már szó volt, most
lehetőség nyílt arra, hogy árverésen vegye meg az Önkormányzat, az
előterjesztésben 4 porta szerepel, most csak kettőről beszélünk, a Kossuth
u. 94. és a Táncsics utca 34.
Gregus Ilona: ezek porták?
Dr. Lipták Péter: van, ahol tévesen lakóingatlanként szerepel, véleményem
szerint itt korábban valóban lakóingatlanok voltak, de a Földhivatal nem
értesült a státuszváltozás tényéről, így az nem került átvezetésre.
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:
60/2014./V.20./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1. megbízza Dr. Baranyi István polgármestert, hogy a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal által közzétett elektronikus árverésen részt vegyen, és a
következő belterületi ingatlanok tulajdonjoga megszerzése érdekében vételi
ajánlatot tegyen.
a) 5919 Pusztaföldvár, Táncsics u. 34. Hrsz.: 268 (65.000. Forint)
b) 5919 Pusztaföldvár, Kossuth u. 94. Hrsz.: 92 (75.000. Forint)

2. felhatalmazza Dr. Baranyi István polgármestert, hogy szükség szerint a
minimálárnál legfeljebb 50%-kal nagyobb licitet rögzítsen az árverési
rendszerben.
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester és Dr. Lipták Péter jegyző
Határidő: 2014. június 4.
Parlagfű elleni védekezés
végrehajtójának kijelölése

tárgyalása

és

a

közérdekű

védekezás

Dr. Lipták Péter: ahogy a korábbi években, az idei évben is dönteni kell
erről, hasonló kondíciókkal, mint eddig.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
61/2014./V.20./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
1.
az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti propagandaanyagot és 2. sz
melléklet I. és II. pontja szerinti felhívást a 2014. júniustól- októberig terjedő
időszakban és az Interneten teszi közzé.
2.
2014. évben a Pusztaföldvári Településszolgáltató Kft.- t jelöli ki a
közérdekű védekezés végrehajtójának.
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester és Dr. Lipták Péter jegyző
Határidő: 2014. június 30.
Az óvodai körzethatárok megállapításáról
Dr. Lipták Péter: a Képviselő- testületnek határozatban kell megállapítania
az óvoda körzethatárait, akkor is, ha nem az önkormányzat a fenntartó.
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:
62/2014./V.20./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról
rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően az óvodai felvételi körzethatárok megállapításáról
úgy rendelkezik, hogy a Szegedi-Csanádi Egyházmegye fenntartásában lévő

Mesevár Óvoda kötelező felvételt biztosító körzethatára megegyezik a
település közigazgatási határával,
2. megbízza a jegyzőt, hogy a jelen határozat 1.) pontja szerinti képviselőtestületi döntést, valamint a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról
rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésében
szereplő adatokat rögzítse a köznevelés információs rendszerében.
Felelős: Dr. Lipták Péter jegyző
Határidő: 2014.05.21.

További bejelentés hiányában Dr. Baranyi István berekeszti az ülést.

K.m.f.

Dr. Baranyi István
Polgármester

Molnár Árpádné
Jkv. hitelesítő

Dr. Lipták Péter
Jegyző

Gregus Ilona
Jkv. hitelesítő

Jelen jegyzőkönyv 5 eredeti példányban készült.

