JEGYZŐKÖNYV

Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.
május 30-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén.
Az ülés helye:

Pusztaföldvár Község Önkormányzat
Pusztaföldvár, Rákóczi u. 66. Díszterem

Jelen vannak:

Dr. Baranyi István
Dencsi Erika
Vári József

Zalai Antal
Molnár Árpádné

Képviselő-testület tagjai
Igazoltan van távol: Mátó Józsefné képviselő
Gregus Ilona képviselő
Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen:
Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző
Nem tanácskozási joggal, meghívottként van jelen:
Dr. Baranyiné Lantos Erika ügyvezető
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 Zalai Antal
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 az alábbi napirendet fogadta el:
1./ Pusztaföldvári Településszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság 2013. évi pénzügyi beszámolójának az elfogadása
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
2./ Egyebek (bejelentések)
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester

1.

Napirendi pont:

Pusztaföldvári Településszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság 2013. évi pénzügyi beszámolójának az elfogadása
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester

Dr. Baranyi István: elöljáróban elmondanám, hogy azért kellett összehívni a
rendkívüli ülést, mert a könyvvizsgáló tegnap előtt hozta az anyagot, és a
beszámolót május 31.-ig el kell fogadni. A Településszolgáltató Kft.
könyvelőjét is meghívtuk, de Ő sajnos egészségügyi problémák miatt nem
tud jelen lenni. Elmondom, hogy Jegyző Úr javaslatára közben könyvelőt is
váltott a Településszolgáltató Kft, ez éves szinten kb. 600 ezer forint
megtakarítást jelent majd, de ezt az évet még a mostani könyvelő viszi végig.
Szeretném kérdezni a Településszolgáltató Kft. ügyvezetőjét, van-e
a
beszámolóval kapcsolatban valamilyen szóbeli kiegészítése?
Dr. Baranyiné Lantos Erika: a beszámolóval kapcsolatban nincs, viszont
felmerült, hogy a Képviselő- testületnek döntést kell hoznia arról, hogy a Kft
továbbra is maradjon közhasznú, vagy ne.
Dr. Baranyi István: rendben, ezt majd az egyebek napirendi pontban
megbeszéljük.
Dr. Baranyi István felolvassa a határozati javaslatot.
Dr. Baranyi István: Kérdés? Javaslat?
Településszolgáltató
Kft.
beszámolójának
kézfeltartással jelezze!

Akkor, aki egyetért a
elfogadásával,
kérem,

Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
63/2014./V.30./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. december
14-én alapított Pusztaföldvári Településszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
tulajdonosaként a 2013. 01.01.- től 2013.12.31.-ig terjedő beszámolási
időszakra elkészített Mérleg és Eredmény kimutatás eszköz és forrás
végösszegét 42.290 ezer Ft, az adózás előtti eredményét -828 ezer Ft-ban,a
mérleg szerinti, - adózás utáni – eredményét – 835 ezer Ft összegben állapítja
meg, melyet az eredménytartalék terhére számol el.
Az éves tevékenységről szóló beszámolót tudomásul veszi.
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester
Határidő: 2014. május 31.

2. Napirendi pont:
Egyebek (bejelentések)
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
I.
A Pusztaföldvári Településszolgáltató Nonprofit Kft. közhasznú
jogállásáról szóló döntés
Dr. Baranyi István: akkor az a kérdés, maradjon- e közhasznú a
Településszolgáltató Kft. Véleményem szerint nem kell ehhez feltétlenül
ragaszkodni. Van ennek valami előnye? Alíz ?
Megyeriné Lepsényi Alíz: a közhasznúság kérdésének leginkább civil
szervezetek esetén van jelentősége, meg kell felelni a törvényben leírt
feltételeknek, és úgy tudom, ekkor igénybe lehet venni a felajánlott 1 %-ot.
Dr. Baranyiné Lantos Erika: a Kft. ezt nem veheti igénybe.
Dr. Baranyi István: egy olyan településen, ahol ennyi civil szervezet van, az
emberek nem a Településszolgáltató Kft.-nek ajánlják fel az 1 % támogatást.
Aki azzal ért egyet, hogy a Településszolgáltató Kft. ne legyen közhasznú,
kérem, kézfeltartással jelezze.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
64/2014./V.30./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy
határoz, hogy a Pusztaföldvári Településszolgáltató Nonprofit Kft.
Ügyvezetője, Dr. Baranyiné Lantos Erika kezdeményezze a szervezet
közhasznú jogállásának törlését, 2014. május 31. naptól.
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester
Határidő: 2014. május 31.
II.

A soron következő Képviselő- testületi ülés időpontjának
meghatározása

Dr. Baranyi István: a következő ülés június 3-án lenne munkaterv szerint,
de a rendőrség beszámolójával kapcsolatban van egy ki csúszás, és én is
szeretném, ha később lenne, ezért szeretném kérdezni, hogy a június 24.
mindenkinek megfelel? Jó, akkor a rendőrségnek is így küldjük ki a
meghívót.
III.

Pusztaföldvári
Községi
Önkormányzat
infrastruktúrájának felújítása

számítógépes

Dr. Baranyi István: ezzel kapcsolatban szeretnék elmondani néhány dolgot.
Arról lenne tehát szó, hogy az Önkormányzat számítógépes rendszere már
nem kompatibilis a korszerű szoftverekkel, ezért elhatároztam, hogy ezen
javítani kell. Globálisan ki kell cserélni. Utána néztünk, erre sajnos nincs
pályázat. 3 cégtől kértünk árajánlatot, a jelenlegi rendszergazdánk cégétől, és
2 békéscsabai cégtől. Ha a tárgyalások során el tudnánk érni, hogy a gépek
árát 6 havi részletben törlesszük, akkor talán elbírná a költségvetésünk. A
jelenlegi gépek nem hiszem, hogy sokat érnek, 13 éves gépekről beszélünk,
ezért ebből nem jönne be sok pénz. Gondolom, felajánlhatnánk az iskolának.
IV.

Sportnap

Zalai Antal: a júniusi Sportnapról szeretnék szólni pár szót. Igen jelentős
támogatónk van, a költségvetésünk 1 millió 600 ezer forint, ennyit össze is
tudunk szedni. Nagyon- nagy az érdeklődés, ezért arra gondoltam, hogy egy
főzőversenyt is rendeznénk.
A padokat elkészítettük, hétfőn kezdjük kirakni, jövő héten kész lesz.
A rendezvény programja adott, plakátokat készítünk, logókkal, ez már
nyomdában van. A vendéglátásban szeretnénk kérni az Önkormányzat
segítségét.
Sátrat, és színpadot is hozunk, a világítást pedig megrendeltük a fellépő
zenekartól. Eddig zökkenőmentesen halad a szervezés.

További bejelentés hiányában Dr. Baranyi István berekeszti az ülést.

K.m.f.

Dr. Baranyi István
Polgármester

Molnár Árpádné
Jkv. hitelesítő

Dr. Lipták Péter
Jegyző

Zalai Antal
Jkv. hitelesítő

Jelen jegyzőkönyv 5 eredeti példányban készült.

