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JEGYZŐKÖNYV

Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.
augusztus 19-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
Dencsi Erika
Vári József

Képviselő-testület tagjai
Igazoltan van távol: Molnár Árpádné képviselő
Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen:
Dr. Lipták Péter jegyző
Nem tanácskozási joggal, meghívottként van jelen:
Bajkán György tű. alezredes
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 Gregus Ilona 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./ Tűzoltóság szakmai beszámolója
Előadó: Bajkán György tűzoltóparancsnok
2./ Az orvosi ügyelettel kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
3./ Pepó Jánosné megbízási szerződése
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
4./ Egyebek (bejelentések)
- Albert Ferencné és Higyed István ingatlan felajánlása
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
1. Napirendi pont:
Tűzoltóság szakmai beszámolója
Előadó: Bajkán György tűzoltóparancsnok
Dr. Baranyi István: a beszámolóval kapcsolatban átadnám a szót.
Bajkán György: Köszöntöm a Polgármester Urat, Jegyző Urat, és a Tisztelt
Képviselő- testületet. Az írásos anyagból pár dolog kiemelve és
megmagyarázva. 2012-ben az önkormányzati irányítású tűzoltóság hivatásos
tűzoltóság lett. Erre a lépésre szükség volt, a kor vívmányai, a népességlakosság védelem miatt. Eddig a hivatásos erők településhez voltak kötve, az
új irány az, hogy az ún. fehér foltokat is le tudjuk fedni. Fehér foltnak
nevezzük azt, amit 25 km-en belül, vagyis 25 perc alatt nem tudunk elérni.
Ezért felállítottak katasztrófavédelmi őrsöket ott, ahol a hivatásos erők nagy
távolságra vannak a településtől. Az önkormányzatok is támogatták ezt a
fejlesztést, jelenleg 10 felett van az eddig felállított őrsök száma. Ami nagy
veszélyt jelent a lakosságra, a CO- mérgezés, a szakma ezt is felkarolta,
kampánysorozat zajlik jelenleg is ezzel kapcsolatban. Pályázatok is vannak
jelenleg kiírva nagyobb előfordulású helyek, például művelődési házak COmérővel történő felszerelésére, annál is inkább, mivel ezek az intézmények a
polgári védelemben általában be vannak osztva, mint melegedő, vagy
gyülekezőhely. Az 50 órás közösségi szolgálat lebonyolításában is partnerek
vagyunk, a tavalyi évben 150 diák teljesítette ezt a tűzoltóság berkeiben. Az
önkéntességre is nagy hangsúlyt fektetünk, a tavalyi évben a dunai árvíz
bebizonyította, mekkora erő rejlik az önkéntességben. Az ott dolgozó 100 ezer
ember fele önkéntes volt. Ami talán még újdonság lehet, azok a Járási
Önkéntes Mentőszervezetek, megyénkben ilyen a Dél- Békés Mentőcsoport,
mint Területi Polgárvédelmi Szervezet, Viharkárok, kisebb balesetek esetén
eljárhatnak ezzel is mentesítve a tűzoltókat.
Pusztaföldvár III.
katasztrófavédelmi osztályba sorolt település, ez azt jelenti, hogy
katasztrófavédelmi szempontból a legkevésbé veszélyeztetett település, ezt
minden év őszén felülvizsgáljuk. Nagy veszélyforrások nincsenek. Készítettem
egy kis statisztikát, 3 évre visszamenőleg, ebből is látszik, hogy
Pusztaföldváron kis esetszámról beszélünk, kirívó eset nem volt.

Véleményem szerint a kisebb településen jellemző, hogy az emberek
óvatosabbak, jobban odafigyelnek egymásra és a javaikra is.
Dr. Baranyi István: van a Testület részéről a beszámolóval kapcsolatban
kérdés, vagy észrevétel? Ha nincs, 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:
72/2014./VIII.19./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy Orosháza Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságának
2013. évi munkájáról szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester
2. Napirendi pont:
Az orvosi ügyelettel kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
Dr. Baranyi István: amint az azt előterjesztésben is olvashatták az orosházi
orvosi ügyelet kérdéséről, van szó, tulajdonképpen ez indokolta ezt a
rendkívüli ülést is. Annak idején, amikor az illető Úr vállalta az ügyelet
ellátását, azt ígérte, hogy a kapott normatíva 30%-át visszaforgatja, a
műszeres felszerelés korszerűsítésére fordítja. Ez annyira nem valósult meg,
hogy az utóbbi időben az orvosok már fizetést sem kaptak, ezért sztrájkba
léptek. Ekkor a kistérség arra kért bennünket, polgármestereket, hogy
kezdjünk tárgyalásokat egy másik csapattal. Közben a kórház megértette,
hogy ezt tulajdonképpen neki kellene összefognia, amit mi 7 éve egyébként
már megpróbáltunk, mondjuk úgy, hogy nem találtunk megértő fülekre,
akkor. Most sikerült. A jövőben orosházi, kórházi orvosok látják majd el az
orvosi ügyeletet. Ez még nem valósult meg, mert ehhez ÁNTSZ engedélyre
van szükség, és a helyiség sem készült még el. Ennek anyagi vonzata is van,
ezt a havit majd biztosan per útján kell visszaszerezni, viszont előtte meg kell
finanszírozni, ezt az összeget kell rendelkezésre bocsátani. Az alapvető
probléma az volt, hogy mint vállalkozó, hasznot emelt ki. Ez a pénz most
ugye megmarad. A Tótkomlósi ügyelet is nagyot dobna, ha nem lenne, de
Békéssámson miatt muszáj, hogy legyen. Ha Tótkomlóson meglesz a
mentőállomás, egészen másképp lesz minden. Most már minden pénzt a
Kistérség kezel, így pontos elszámolást kapunk minden forintról. Kicsit most
utólagos beleegyezésről van szó, de sajnos gyorsan kellett dönteni.

Vári József: engem az érdekelt, mi idézte ezt elő. Erre választ kaptam. Ha
működtetni kell, akkor működtetni kell. Ami még kérdéses, hogy ez az összeg
egyszeri, vagy a későbbiekben is a költségvetés részét képezi majd?
Dr. Baranyi István: a kistérség megemeli a tagdíjat, hogy mennyivel az a
későbbiekben fog kiderülni. Ez egy kalkulált összeg, amire a gyakorlat
nagyon hamar választ fog adni. 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:
73/2014./VIII.19./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy
1. elfogadja az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási
Megállapodásának – a jelen módosítással nem érintett részei változatlanul
hagyása mellett – a III/C. A Társulás 2005. évtől vállalt feladatai I/3.
Egészségügyi feladat pontjának a következők szerinti módosítását:
„Az egészségügyi alapellátáshoz csatlakozó háziorvosi ügyelet létrehozása a
kistérségi központjában, Orosházán a Társulás valamennyi tagjának
részvételével.
Formája:
A Társulás a feladatot a kistérség 11 települése részvételével saját maga
szervezi és működteti az Orosházi Kórházzal és az Országos
Mentőszolgálattal együttműködve oly módon, hogy közreműködői szerződést
köt és az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól a lakosságszám arányos
támogatást lehívja.”
2. biztosítja 2014. szeptember 1-ig tartó időszakra vonatkozóan a
feladatellátáshoz szükséges tagdíj kiegészítését 114.271.- forint összegben és
a 2014. szeptember 1-től érvényes feladatellátásra tekintettel a 2014. évi
kiegészítő tagdíjat havi 66.736.- forint összegben, valamint az egyszeri
beruházási költségeket 76.784.- forint összegben, a 2014. évi költségvetési
rendelet általános tartalék terhére vállal megfizetni.
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont:
Pepó Jánosné megbízási szerződése
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
Dr. Baranyi István: a szociális alapellátásról van szó. Én úgy gondolom,
hogy a szakmai vezető hölggyel jó üzletet kötöttünk, és nem utolsó sorban
munkahelyeket teremtettünk a segítségével. Most az összegszerűségről kell

dönteni, ebben a szerződésben 50.000.- forint szerepel, amely fedezi az
útiköltségét. Ezt az összeget most már, mint vállalkozó, és nem, mint
magánszemély kapná, és adózás szempontjából neki az a legjobb megoldás,
ha fix összeget kap. A szerződés 2 évre szól.
Dr. Baranyi István: tehát, aki egyetért a szerződésben szereplő összeggel,
kérem, kézfeltartással jelezze.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
74/2014./VIII.19./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1. úgy dönt, hogy a Pusztaföldvár Községi Önkormányzat által nyújtott
szociális alapellátások – szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás,
tanyagondnoki szolgálat – területén felmerülő szakmai munka felügyeletével
megbízza Pepó Jánosné egyéni vállalkozót (Székhely: 5668 Nagybánhegyes
Petőfi u. 36.) 2014.10.01-től 2016.09.30-ig, havi bruttó 50.000.- Ft
megbízási díj és utazási költségtérítés figyelembevételével,
2. felhatalmazza Dr. Baranyi István polgármestert a megbízási szerződés
aláírására.
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester
Határidő: értelem szerint
4. Napirendi pont:
Egyebek (bejelentések)
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
I.

Albert Ferencné és Higyed István ingatlan felajánlása

Dr. Baranyi István: ez a terület a park utáni második porta. Felajánlották a
tulajdonosok, hogy az önkormányzatnak ajándékozzák.
Dencsi Erika: én örülök neki, rendeződik a környék.
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:

75/2014./VIII.19./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1. elfogadja a pusztaföldvári 885/1 hrsz-ú Higyed István és Albert
Ferencné által az önkormányzat részére térítésmentesen átadott „kivett
lakóház és udvar” megnevezésű ingatlant,
2. felhatalmazza Dr. Baranyi István polgármestert, hogy az ingatlan
nyilvántartáson történő átvezetéshez szükséges ingatlan átruházási
szerződést aláírhassa és gondoskodjon az ingatlan, ingatlan
nyilvántartáson és önkormányzati vagyonnyilvántartáson történő
átvezetéséről.
Határidő: 2014.10.30.
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester
II. A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
Dr. Lipták Péter: a Helyi Választási Bizottság tagjairól és póttagjairól kell
dönteni, a korábbiakhoz képest annyi változás történt, hogy Nagy Attiláné az
idei évben nem vállalja, helyette Zalainé Kaczkó Ágnes lesz. Ha ez így
elfogadható, döntésre javaslom.
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:
76/2014./VIII.19./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 23.§-ában kapott jogkörében eljárva a
Helyi Választási Bizottságba az alábbi személyeket választja meg tagnak,
illetve póttagnak:
Tag:
Herczeg József (Pusztaföldvár, Táncsics u. 60/A.)
Balog Lászlóné (Pusztaföldvár, Rákóczi u. 207.)
Zalainé Kaczkó Ágnes (Pusztaföldvár, Rákóczi u. 231.)
Póttag:
Rajki Sándorné (Pusztaföldvár, Bartók B. u. 2/A.)
Nádasdi Margit (Pusztaföldvár, Táncsics u. 80.)
Határidő: 2014. augusztus 31.
Felelős: Dr. Lipták Péter jegyző
Értesül: Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző, érintettek

Dr. Baranyi István polgármester zárt ülést rendelt el
(a zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült)

Dr. Baranyi István: a zárt ülés után újra nyílt ülésen folytatjuk a munkát.
Dr. Baranyi István: arról lenne szó, hogy a Településszolgáltató Kft. által
felvett hiteleknek, - amelyekből a projektek egy része most megvalósul, és
ezek ugye 100 %-ban támogatottak, de nincs még meg ez a pénz, - kamatai
vannak, ezt most kéri a bank, ezt a Településszolgáltató Kft. nem tudja
kitermelni. Ez most 1. 532.000.- forint, ezzel az összeggel meg kell emelnünk
a Kft. támogatását.
Zalai Antal: erről tudnunk kellett volna előre, ez intő példa lehet a jövőre
vonatkozóan.
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:
78/2014./VIII.19./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014-es
gazdasági évre – a költségvetési rendeletében meghatározott támogatáson
felül – 1.532.000.- Ft kiegészítő támogatást biztosít a Pusztaföldvári
Településszolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(5919 Pusztaföldvár, Rákóczi utca 66.) részére, a költségvetés „Egyéb
működési célú támogatások államháztartáson kívülre” sora terhére.
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester
Határidő: 2014. augusztus 31.

További bejelentés hiányában Dr. Baranyi István berekeszti az ülést.
K.m.f.
Dr. Baranyi István
Polgármester

Dr. Lipták Péter
Jegyző

Gregus Ilona
Jkv. hitelesítő

Mátó Józsefné
Jkv. hitelesítő

Jelen jegyzőkönyv 5 eredeti példányban készült.

