JEGYZŐKÖNYV

Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.
június 24-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén.
Az ülés helye:

Pusztaföldvár Község Önkormányzat
Pusztaföldvár, Rákóczi u. 66. Díszterem

Jelen vannak:

Dr. Baranyi István
Mátó Józsefné
Gregus Ilona

Zalai Antal
Molnár Árpádné
Dencsi Erika

Képviselő-testület tagjai
Igazoltan van távol: Vári József képviselő
Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen:
Dr. Lipták Péter jegyző
Nem tanácskozási joggal, meghívottként van jelen:
Dunai József rendőr főhadnagy
Ferenczi Péter rendőr főtörzsőrmester
Pepó Jánosné szociális irányító

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 Mátó
Józsefné 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 az alábbi napirendet fogadta el:
1./ Rendőrségi beszámoló Pusztaföldvár község közbiztonsági
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal
kapcsolatos feladatokról

Előadó: Dr. Czecher Péter rendőrkapitány
2./ Szociális alapellátás helyzetének kiértékelése
Előadó: Pepó Jánosné szociális irányító
3./ Egyebek (bejelentések)
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
1. Napirendi pont:
Rendőrségi beszámoló Pusztaföldvár község közbiztonsági helyzetéről,
a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos
feladatokról
Előadó: Dr. Czecher Péter rendőrkapitány
Dr. Baranyi István: a beszámolóval kapcsolatban átadnám a szót az
illetékeseknek.
Dunai József: üdvözlöm a Tisztelt Képviselő- testületet, Dunai József rendőr
főhadnagy vagyok. A beszámolóban egyértelmű statisztikai adatok
szerepelnek, a körzeti megbízottak a tőlük elvárt és elvárható munkát végzik,
ezért azt tudom mondani, hogy Pusztaföldvár közbiztonsági helyzete jó. A
továbbiakban is így szeretnénk folytatni. Az Országos Rendőrfőkapitányságtól azt az utasítást kaptuk, hogy fokozzuk a rendőri jelenlétet
minden településen lássák a lakosok a rendőrt az utcán, ezzel is fokozva a
biztonságérzetüket.
Molnár Árpádné: szeretném megköszönni a két körzeti megbízott munkáját,
bármiben lehet rájuk számítani.
Dunai József: a lakosság visszajelzése alapján én is így látom, és ez is a cél.
Mátó Józsefné: én is ezt tudom elmondani, sokat látni őket a faluban, jó az
együttműködés a Polgárőrséggel.
Dunai József: én is csak pozitív visszajelzéseket kapok. Országos szinten is
az a cél, hogy megváltozzon a szemlélet, a körzeti megbízott lesz az etalon.
Fontos, hogy a lakosok lássák, beszélgessen velük, tudjon a problémákról.
Mátó Józsefné: én szívesen látnám, ha lennének előadások. Itt a nyár, a
fesztiválok, koncertek időszaka. Úgy gondolom, hogy jó lenne, ha a gyerekek
tisztában lennének vele, mi a teendő, ha például rosszul lesz egy társuk,
hallanának a drog, az alkohol veszélyeiről. Vagy a KRESZ változásairól,
hiszen sokan járnak a faluban kerékpárral, és még a felnőttek sincsenek
tisztában a szabályokkalDunai József: ha ilyen igény van, azt jelezni kell felénk, természetesen van
rá lehetőség. Mindössze az a kérésünk, hogy itt helyben szervezze meg
valaki, mert arra nincs kapacitásunk, de ha a szervezés megtörténik, nagyon

szívesen jövünk. Lehetőség van akár egy ügyességi vetélkedő megrendezésére
is.
Gregus Ilona: nálunk az iskolában és az óvodában már szinte
hagyománynak számít a minden évben megrendezett egészségnevelő hét. Azt
gondolom, hogy ennek keretén belül akár a közlekedési szabályokról is
lehetne előadást tartani. Nagyon sok jogszabály változott, ami a
gyermekeinkre is hatással van.
Dunai József: én is úgy gondolom, hogy a kerékpározás a közlekedés
sarkalatos pontja. Nagyon sok kerékpáros baleset van, mert nem veszik
komolyan, sőt nem is ismerik a szabályokat.
Gregus Ilona: szeretném megköszönni a körzeti megbízottak munkáját.
Dencsi Erika: a beszámolóban olvasott pozitív statisztika ellenére tudomásul
kell vennünk, hogy a településen illegális épületbontások vannak. Látják a
szomszédok, de nem mernek bejelentést tenni. Mi a megoldás?
Dunai József: sajnos, ha nem történik bejelentés, akkor nem tudunk
intézkedni. Megértem, hogy félnek az emberek, mégis azt javaslom, ha ilyen
tevékenységet észlelnek, tegyenek bejelentést, akár a segélyhívón, akár a
központi telefonszámon. Ezekben az esetekben névtelenül is megtehetik a
bejelentést.
Dr. Baranyi István: sajnos a közelmúltban találkoztunk olyan esettel is,
amikor egy lakos, aki nemrég vesztette el a férjét, belekerült ebbe a hálóba,
és mindenéből kiforgatták. Értesítettem a családsegítőt, de ő sem tudott az
ügyben intézkedni, mert a hölgy beleegyezésével történt az eset.
Dunai József: ezt a problémát nagyon sok helyen tapasztalom, és nincs
rosszabb, mint a bizonytalan sértett. Ha mi elindítjuk az eljárást, és a sértett
nem támogatja, meg van kötve a kezünk. Ebben az esetben nagyon nehéz a
dolgunk, mert a sértettnek magának kell bejelentést tenni, vagy a
hozzátartozójának, ha a sértett korlátozó gondnokság alatt áll. Az ő
akaratával szemben sajnos nem tudunk eljárni, még akkor sem, ha
nyilvánvalóan megkárosítják.
Dr. Lipták Péter: azt szeretném kérdezni, mi az oka annak, hogy többször
szerettünk volna feljelentést tenni a körzeti megbízottnál, de azt mondta,
hogy nála nem lehet, csak az Orosházi Rendőrkapitányságon?
Dunai József: ennek több oka lehet, a legfőbb valószínűleg a technikai
felszerelés hiánya. Néha sokkal gyorsabb, ha a feljelentést a kapitányságon
teszik meg. Ez több településen is így működik. Megbeszélem a körzeti
megbízottakkal, és igyekszem a problémát megoldani.
Dr. Baranyi István felolvassa a határozati javaslatot.

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:
66/2014./VI.24./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Orosházi
Rendőrkapitányság Pusztaföldvár község közbiztonságának 2013. évi
helyzetéről és a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló
beszámolóját – megköszönve a Kapitányság munkáját – elfogadja.
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester
Határidő: azonnal

2. Napirendi pont:
Szociális alapellátás helyzetének kiértékelése
Előadó: Pepó Jánosné szociális irányító
Dr. Baranyi István: a beszámoló előttünk van, átadom a szót Pepó Jánosné
szociális irányítónak.
Pepó Jánosné: Köszönöm. Szeretném kérdezni, van- e kérdés a
beszámolóval kapcsolatban?
Ha nincs, szeretném, megköszöni az új mosógépet, ami a házi
segítségnyújtásban nagy segítség, hiszen az ellátottak kb. 10 %-ának
segítenek ezzel a gondozóink.
Az ellátottaink közül senki nincs gondnokság alatt, nem tudják, hogy ez
egyfajta plusz biztonságot jelent. Ezt a családnak kell kezdeményezni.
Dr. Lipták Péter: főszabály szerint igen, de a jogszabály egyik alpontja
szerint az ügyészség is kezdeményezheti.
Pepó Jánosné: 2013-ban gondozónőink tanfolyamon vettek részt, amelyet
sikeresen elvégeztek. A munkatársaink 50%-ának kell szakképzettnek
lennie, és ezt most már teljesítettük.
A házi segítségnyújtásban ellátottak száma annyi, amennyi az engedélyben
szerepel, tehát 50 fő. A szociális étkeztetés arányszáma is nagyon jó, az
egyedüli, ami egy kis problémát jelenthet, hogy a konyha diétás étkeztetést
nem tud vállalni.
Dencsi Erika: az óvodában, - ami az olyan gyerekeket érinti, akik valamilyen
ételintoleranciával kénytelenek együtt élni – a szülő az aláírásával igazoltan
vállalja, hogy a gyerek nem diétás étkeztetést kap, hanem normál ételt, és
érdekes, hogy a gyerekek tünetmenetesek.

Mátó Józsefné: úgy gondolom, ha felénk nem érkezik jelzés, akkor nincs
probléma. A lakosok, és az ellátottak szeretik a gondozónőket, legalábbis a
visszajelzések alapján így gondolom.
Az egyetlen, ami engem egy kicsit aggaszt, az a mosás. Egészséges dolog,
hogy a gondozónők behordják a szennyest, és ők mossák ki? Nem lehet ezt
az ellátott házánál megoldani?
Pepó Jánosné: a jogszabály lehetővé teszi a szociális alapellátások keretében
ennek a szolgáltatásnak a nyújtását. Ezt nem lehet egészségügyi mércével
mérni. Ugyanazokat a szolgáltatásokat kell nyújtani, mintha otthon lenne.
Van olyan ellátott, akinél fokozottan kell ügyelni a higiéniára.
Dr. Baranyi István: régebben sok gondunk volt a normatíva miatt. Nem
lehet ezt 100%-ban kihasználni, de azt is látom, hogy közel vagyunk a felső
határhoz.
Pepó Jánosné: a gondozási szükséglet az ellátottak körében átlagosan 1-2
óra, ezt maximálisan el tudjuk látni. Nagy segítséget jelent, hogy a
településen a jelző rendszeres házi segítségnyújtás is jelen van.
Az elmúlt évben Idősek Napi rendezvényt szerveztünk, köszönöm a
támogatást, az iskolának a műsort, és Alpolgármester Úrnak a részvételt.
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:
67/2014./VI.24./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
szociális alapellátások 2013. évről szóló beszámolóját, és azt jóváhagyólag
elfogadja.
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester
Határidő: értelem szerint
3. Napirendi pont:
Egyebek (bejelentések)
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
I.

Pusztaföldvár
Község
Önkormányzat
infrastruktúrájának fejlesztése.

számítógépes

Dr. Baranyi István: felmértük, mire van szükség, és erre a konstrukcióra
kértünk árajánlatot 2 másik cégtől is. Látható, hogy alig van az árak között

eltérés, de amelyik cég vállalta a 6 havi részletfizetést, mert nekünk az a
legkedvezőbb, az adta a legjobb árajánlatot is.
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:
68/2014./VI.24./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselőszámítástechnikai
eszközök
cseréjére
kapott
tekintetében a Nap-Szám Kft. árajánlatát fogadja el.

testülete a
árajánlatok

Felelős: Dr. Baranyi István polgármester
Határidő: azonnal
II.

Szolgálati laptopok maradványértéken történő értékesítése

Dr. Baranyi István: kérés érkezett a képviselők részéről, hogy a laptopokat
szeretnék megvásárolni. Ilyésné Sonkolyos Gertrúd kiszámolta, hogy ez
mennyibe kerülne. Az ASUS laptopok esetében a táblázatból látszik, hogy ez
valamivel több, mint 28 ezer forint. Javaslom, hogy ez négy részletben legyen
megvásárolható. Természetesen ez csak egy lehetőség, nem kötelező élni
vele.
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:

69/2014./VI.24./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő- testülete az alábbi döntést
hozza:
1.)
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő- testülete az
Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 7/2013.(III.13.) számú önkormányzati rendelet 6.§-a
alapján a 2. pontban szereplő szolgálati laptopokat megvásárlásra felajánlja
a képviselő- testület tagjai részére.
2.)
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő- testülete az
Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 7/2013.(III.13.) számú önkormányzati rendelet 7.§ (2)

bekezdés d) pontja alapján a számítástechnikai eszközök eladási árát az
alábbiak szerint állapítja meg:
Készülék
megnevezése
ASUS LAPTOP 1
ASUS LAPTOP 2
ASUS LAPTOP 3
ASUS LAPTOP 4
ASUS LAPTOP 5
ASUS LAPTOP 6
APPLE AIR LAPTOP

Nettó ár

Áfa

Bruttó ár

22.742.- Ft
22.742.- Ft
22.742.- Ft
22.742.- Ft
22.742.- Ft
22.742.- Ft
109.658.- Ft

6140.- Ft
6140.- Ft
6140.- Ft
6140.- Ft
6140.- Ft
6140.- Ft
29.608.- Ft

28.882.- Ft
28.882.- Ft
28.882.- Ft
28.882.- Ft
28.882.- Ft
28.882.- Ft
139.266.- Ft

3.) Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő- testülete – 2014.09.
30. napi könyv szerinti nettó érték+ ÁFA eladási ár figyelembe vételével
–
elidegeníti
tagjai
részére
a
2.
pontban
meghatározott
számítástechnikai eszközöket, amennyiben a képviselő vételi
szándékát legkésőbb 2014. 09.30.-áig írásban előterjeszti, és a
vételárat egy összegben megfizeti.
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester
Határidő: 2014.09.30.

III.

Vagyonrendelet módosítása

Dr. Lipták Péter: a Békés Megyei Kormányhivatal kezdeményezte, hogy a
vagyonkezelés szabályai legyen önkormányzati rendelet szintjén szabályozva,
tekintettel arra, hogy van olyan vagyontárgyunk, amit korábban
vagyonkezelésbe adtunk.
Dr. Baranyi István: tehát, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának
szavazattal megalkotta a (z)

Képviselő-

testülete

6

igen

11/2013.(VII.10.) számú rendeletet
az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 7/2013.(III.13.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról
További bejelentés hiányában Dr. Baranyi István berekeszti az ülést.

K.m.f.

Dr. Baranyi István
Polgármester

Molnár Árpádné
Jkv. hitelesítő

Dr. Lipták Péter
Jegyző

Mátó Józsefné
Jkv. hitelesítő

Jelen jegyzőkönyv 5 eredeti példányban készült.

