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JEGYZŐKÖNYV
Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 27.
napján megtartott soros nyílt ülésén.
Az ülés helye:

Pusztaföldvár Község Önkormányzat
Pusztaföldvár, Rákóczi u. 66. (Díszterem)

Jelen vannak:

Dr. Baranyi István
Sonkolyos Szabolcs
Molnár Árpádné
Mátó Józsefné
Gregus Ilona
Szeleiné Gregus Edit

Igazoltan van távol:

Gyulai István
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alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen:
Dr. Lipták Péter
Leczki Edit
Puskás Tibor
Holecskáné Rusvai Éva
Gyarmatiné Laduver Márta
Sinka Ferenc

jegyző
kirendeltség-vezető
intézményvezető
vezető óvónő
művelődésszervező
ügyvezető

Nem tanácskozási joggal, meghívottként van jelen: ----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 Szeleiné Gregus Edit és Mátó Józsefné képviselőket. A nevezett képviselők
a jegyzőkönyv hitelesítést elvállalják.
A Képviselő-testület 5 jelen lévő tagja egyhangúan, 5 igen szavazattal, ellenszavazat, és
tartózkodás nélkül elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítésére kijelölt képviselőket.
Ezután Dr. Baranyi István polgármester ismerteti a napirendi pontokat.
A Képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi napirendet fogadta el:

1. Beszámoló a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda működéséről
Előadó: Puskás Tibor igazgató és Holecskáné Rusvai Éva vezető óvónő
2. Előterjesztés a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak kiegészítésére
Előadó: dr. Lipták Péter jegyző
3. ASP rendszerhez való csatlakozás
Előadó: dr. Lipták Péter jegyző
4. Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi körzetekről
szóló önkormányzati rendeletének felülvizsgálata
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester és dr. Lipták Péter jegyző
5. A Pusztaföldvári Településszolgáltató Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos
ügyvezetői tájékoztatás és szükség szerint döntéshozatal
Előadó: Sinka Ferenc ügyvezető
6. Egyebek (bejelentések)
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
Gregus Ilona képviselő 16:08 perckor megérkezett.
1.

Napirendi pont:

Beszámoló a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda működéséről
Előadó: Puskás Tibor igazgató és Holecskáné Rusvai Éva vezető óvónő
Dr. Baranyi István polgármester: köszöntjük Puskás Tibort, és Holecskáné Rusvai Évát,
kérdezem, szeretnék- a beszámolót kiegészíteni?
Puskás Tibor intézményvezető: nem szeretném szóban kiegészíteni a beszámolót, amennyiben
van kérdés, szívesen válaszolok.
Dr. Baranyi István polgármester: azt szeretném kérdezni, hogy véleményük szerint mi okozza
azt, hogy ennyi szülő elviszi a gyermeket iskolából, óvodából a városi intézménybe?
Holecskáné Rusvai Éva vezető óvónő: ennek sok összetevője van, munkalehetőség miatt
költözés, elvándorlás, olyan gyerek is van, akinek a szülei elváltak. Mi az óvodában rendeztünk
programokat, beszéltem a szülőkkel, megszólítottuk őket, nem tudunk többet tenni. Sajnos sok a
problémás gyerek, a családban nem szocializálódnak, nem szobatiszták, ezért a csoport nem
halad olyan ütemben, ami elvárható lenne, mert teljesen az alapoktól kell kezdeni a nevelést. Ez
időbe telik, és az olyan gyermekek rovására megy, akik megfelelően szocializálódtak, az Ő
fejlesztésükre nem jut elég idő. Vannak olyan gyerekek, akik óvodába Orosházára jártak, de
SNI-s, vagy BÉT-es, és az orosházi iskola nem vállalta Őket, tehát ide járnak.
Puskás Tibor intézményvezető: az óvodába jelenleg 40-45 gyerek jár, az iskolába 115, a
születési arányt nézve, ez évekig nem lesz több. Most például válás miatt, országos 12. helyezett
tanuló ment el Kaszaperre.
Mátó Józsefné képviselő: az a véleményem, hogy ez az óvoda, és ez az iskola működik. Sokáig
azt gondoltam, hogy ez a falu nincs meg iskola nélkül, de már kezdek belenyugodni. Most
viszont úgy látom, hogy ezzel a bállal megmozdult valami.

Nagyra értékelem Inez nyaraltatását is, aki 10 gyereket vitt el, viszont úgy tudom, hogy több
gyerek is ment volna, de a szülő nem fizette ki azt a 2-3 ezer forintot, ha szólnak, segített volna a
testület. Ha ingyen van, akkor van rá jelentkező, ez a 3 hetes Erzsébet táboron is látszott.
A beszámolóban olvastam, hogy nyugdíjas pedagógust alkalmaztak angoltanárnak. Miért nem
fiatalt?
Puskás Tibor intézményvezető: mert nincs jelentkező. A fiatal nem jelentkezik, mert ha tud
angolul, kimegy külföldre dolgozni.
Gregus Ilona képviselő: hiába végzi el a főiskolát, nem akar tanítani, inkább kimegy külföldre.
Ez nem helyi, hanem országos probléma.
Dr. Baranyi István polgármester: amíg nem változnak a jogszabályok, ami nagyobb
mozgásteret ad a pedagógusnak, és arra szorítja a szülőt, hogy lássa el a kötelességeit, addig nem
lesz változás.
Aki a beszámoló tudomásul vételével egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat képviselő-testületének 6 jelen lévő tagja 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
116/2016. /IX.27./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szent Imre
Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2016-2016 évi munkájáról szóló beszámolóját tudomásul
veszi.
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester
Határidő: értelem szerint
2. Napirendi pont:
Pályázatokkal kapcsolatos döntéshozatal
Előadó: Gyarmatiné Laduver Márta művelődésszervező
Gyarmatiné Laduver Márta művelődésszervező: két pályázatról lenne szó, az egyik egy
NKA-s pályázat, ebben 1 intézmény pályázhat 2 programra. 1 program nem haladhatja meg a
800 ezer forintot, be lehet írni önrészt, mert előny, de nem kell igazolni. Nemzetközi, járási és
megyei rendezvények részesülnek előnyben. A népzenei találkozó, ami februárban 7.
alkalommal kerül megrendezésre, az nemzetközi, mert Kisiratosról is jönnek, és beírtam a
datkiakat, és a bácsföldváriakat, ha nyer a pályázat, akkor meghívjuk őket.
Dr. Baranyi István polgármester: ebből lehet finanszírozni az utazásukat?
Gyarmatiné Laduver Márta művelődésszervező: igen, szállást, utazást, zsűritagok
tiszteletdíját lehet elszámolni, étkezést nem. Ebből a népzenei találkozóra megvan a 800 ezer
forint, a másik pedig, amire beadjuk, 2017-ben 25. alkalommal kerül megrendezésre a Bartók
Béla Népdaléneklő verseny. Ott 325 ezer forint körül van az összeg, ehhez kérném a testület
hozzájárulását.
Leczki Edit kirendeltség-vezető: önrész van?
Gyarmatiné Laduver Márta művelődésszervező: önrész például, hogy a vendégházban
lesznek elszállásolva, mi ezzel szállunk be. A népdaléneklő versenyre támogatókat szoktak
keresni a népdalkörösök, az is önrész. A népzenei találkozón nincs díjazás, a népdaléneklő

versenyen viszont mindig van. Azt gondolom, ha 25. alkalommal kerül megrendezésre egy ilyen
színvonalas rendezvény, azt talán a pályázat kiírója is értékeli. Előleget lehet kérni, a kifizetés
pedig szakaszosan történik.
Dr. Lipták Péter jegyző: tehát akkor kell önrészt vállalni?
Gyarmatiné Laduver Márta művelődésszervező: írtam be önrészt, de nem kell igazolni, csak
egy bankszámlakivonatot kell csatolni hozzá.
Dr. Lipták Péter jegyző: a testületi döntésbe pontosan kell beírni az önrész összegét.
Gyarmatiné Laduver Márta művelődésszervező: a pályázat elszámolásakor tudom beírni a
szállásköltséget, a népdaléneklő versenynél pedig a díjazás lesz az önrész.
Dr. Lipták Péter jegyző: az önrészt számszerűsíteni kell.
Gyarmatiné Laduver Márta művelődésszervező: még nem tudok számokat mondani, ezt
átküldöm neked, a pályázat gyakorlatilag készen, van, ezért azt muszáj beírnom, hogy az
Önkormányzat vállal önrészt, mert előnyt jelent.
Dr. Baranyi István polgármester: tehát pluszba nem kerül, hiszen ezt az összeget egyébként is
kiadnánk.
Dr. Lipták Péter jegyző: értem, csak azt kérdezem, hogy a testületnek kell-e pénzügyi
kötelezettséget vállalni?
Gyarmatiné Laduver Márta művelődésszervező: nem kell.
Dr. Baranyi István polgármester: aki egyetért a pályázat beadásával, kérem, kézfeltartással
jelezze.
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat képviselő-testületének 6 jelen lévő tagja 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
117/2016. /IX.27./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be
1. a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiuma által kiírt „Népzene nyomában”
témában (azonosító: A2014/N6129) a pályázati dokumentációban rögzített programok
megvalósítása érdekében,
2. felhatalmazza Dr. Baranyi István polgármestert a pályázat benyújtására és a további szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester
Határidő: pályázati kiírás szerint
Gyarmatiné Laduver Márta művelődésszervező: a másik egy nagyobb volumenű, 5 éves
fenntartási idővel, ez egy EFOP-os pályázat. A feltétele, hogy 5 oktatási intézménnyel kell
együttműködési megállapodást kötni, az 5 oktatási intézményből egy lehet óvoda. Nagyon
szeretném, ha a mi óvodánk lenne, és a mi iskolánk. Polgármester Úrral azt beszéltük, hogy
Csanádapácát keresnénk fel, Kaszapert, és Gerendást.

Dr. Lipták Péter jegyző: Pusztaföldváron az óvoda és az iskola egy intézménynek számít, de
Kardoskúton is van óvoda.
Gyarmatiné Laduver Márta művelődésszervező: azért szerettem volna a mi óvodánkat, mert
el lehetett volna indítani a néptáncot, és szeretném belevenni még az ifjúsági citerazenekart.
Ennek a pályázatnak szerdán, Szegeden lesz még egy tájékoztatója, de mégiscsak szeretném
tudni, hogy gondolkodhatunk- e benne.
Dr. Baranyi István polgármester: akkor ez 1 millió forint évente.
Gyarmatiné Laduver Márta művelődésszervező: szerintem, ahogy számolunk el, úgy küldik a
pénzt. Biztos előleget is lehet lekérni. Kell hozzá egy projektmenedzser, és egy szakmai vezető, a
kettő lehet ugyanaz. Főiskolai végzettség, és közalkalmazotti jogviszony kell hozzá. Kell egy
pénzügyi vezető is, aki szintén közalkalmazotti jogviszonyban áll, és van két év szakmai
tapasztalata, itt Editkére gondoltam. Erre a pályázatban plusz pénzt lehet elszámolni.
Dr. Baranyi István polgármester: Te az elsőre alkalmas vagy?
Gyarmatiné Laduver Márta művelődésszervező: igen. Mivel a pályázatban a HH-s, és HHH-s
gyerekek előnyt élveznek, a roma gyerekeket is meg lehetne fogni a tánccal és az énekkel. Akkor
azt szeretném kérdezni, hogy ezen dolgozzak vagy ne?
Mátó Józsefné képviselő: szerintem ez nem a testületen múlik, ha Ti vállaljátok, akkor
csináljátok.
Gyarmatiné Laduver Márta művelődésszervező: ehhez biztosan kell testületi határozat.
Ennek a pályázatnak a megírásához segítséget kértem, mert ekkora és ilyen volumenű pályázatot
még nem írtam. Ezért kérem a Testület hozzájárulását, mert ez nagyon nagy munka lesz.
Gregus Ilona képviselő: azt mondtad lesz még egy tájékoztató.
Gyarmatiné Laduver Márta művelődésszervező: igen, október 5-én.
Gregus Ilona képviselő: akkor ott még tapasztalatot szerzel, és kiderül, hogy érdemes- e.
Gyarmatiné Laduver Márta művelődésszervező: lehet, hogy az önkormányzatnak bizonyos
összeget elő kell finanszíroznia. Akkor dolgozhatok rajta?
Dr. Baranyi István polgármester: igen.
3. Napirendi pont
Előterjesztés a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak kiegészítésére
Előadó: dr. Lipták Péter jegyző
Dr. Lipták Péter jegyző: korábban Szeleiné Gregus Edit Képviselő Asszony volt az SZSZB
tagja, de képviselő-jelöltsége idején lemondott. A 2014. évi helyhatósági választásokon Szabó
Tímea került be a bizottság, mint póttag. A TVI jelezte, hogy a lemondott tag helyett új tagot kell
választani a képviselő-testületnek, aminek most tehet eleget. Javaslom Szabó Tímeát tagnak
megválasztani.
Dr. Baranyi István polgármester: aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat képviselő-testületének 6 jelen lévő tagja 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
118/2016. /IX.27./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1. megtárgyalta a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak kiegészítésére vonatkozó előterjesztést
és a szavazatszámláló bizottságok tagjait az alábbiak szerint választja meg:
Az 1. számú szavazókör Szavazatszámláló Bizottság tagjának megválasztja:
-

Szabó Tímea (5919 Pusztaföldvár, Táncsics u. 10.)

2. felhívja a Helyi Választási Iroda vezetőjét, hogy a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak
nevét és a bizottság hivatali helyiségének címét a helyben szokásos módon hozza
nyilvánosságra.
3. Felkéri a Helyi Választási Iroda vezetőjét, hogy a megválasztott bizottsági tagok eskütételéről,
oktatásáról és az egyéb teendőkről gondoskodjon.
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Lipták Péter jegyző, mint a Helyi Választási Iroda vezetője
4. Napirendi pont:
ASP rendszerhez való csatlakozás
Előadó: dr. Lipták Péter jegyző
Dr. Lipták Péter jegyző: több ügycsoport tekintetében egy egységes számítógépes rendszeren,
az ASP-n keresztül történik majd az ügyintézés, több ügycsoport tekintetében. A rendszer
használata 2017. január 1-től kötelező, erre pályázat adható be. A pályázatot Csanádapáca
Község Önkormányzata adja be.
Dr. Baranyi István polgármester: aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat képviselő-testületének 6 jelen lévő tagja 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
119/2016. /IX.27./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. felhatalmazza Csanádapáca Község Önkormányzat törvényes képviselőjét, hogy az ASP
rendszerhez való csatlakozás érdekében a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati
ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című és KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú
projekt tekintetében támogatási kérelmet nyújtson be,
2. felhatalmazza a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatalt irányító Oláh Kálmán
polgármestert és a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatalt vezető dr. Lipták Péter
jegyzőt, hogy a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a kedvezményezetti

kötelezettséget maradéktalanul teljesítse.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: polgármester, jegyző
5. Napirendi pont:
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi körzetekről
szóló önkormányzati rendeletének felülvizsgálata
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester és dr. Lipták Péter jegyző
Dr. Lipták Péter jegyző: az egészségügyi alapszolgáltatást egy rendeletbe kell foglalni.
Tekintettel arra, hogy egy körzet van, nem kell elküldeni véleményezésre a Nemzeti
Egészségfejlesztési Intézetnek.
Dr. Baranyi István polgármester: aki egyetért a rendelet-tervezettel, kérem, kézfeltartással
jelezze.
Pusztaföldvár Község Önkormányzata 6 jelen lévő tagja, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet:
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
14/2016.(X.11.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
Az önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.

6. Napirendi pont:
A Pusztaföldvári Településszolgáltató Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos ügyvezetői
tájékoztatás és szükség szerint döntéshozatal
Előadó: Sinka Ferenc ügyvezető
Dr. Baranyi István polgármester: volt egy kérés, a legfontosabb lett volna az önköltség
számítás. Várjunk ennek a témának a megtárgyalásával, szenteljünk ennek egy ülést, amikor a
könyvelő, az Ügyvezető, a Felügyelő Bizottság, és Anita leülnénk. A 10 %-al kapcsolatban pedig
azt gondolom, hogy nem az árakat kellene csökkenteni, hanem a minőséget növelni.
Mátó Józsefné képviselő: egyetértek ezzel, és kérem, hogy az Aljegyző Asszony által leírtak
szó szerint kerüljenek bele a jegyzőkönyvbe. (csatolva)
Dr. Baranyi István polgármester felolvassa Megyeriné Lepsényi Aliz Aljegyző Asszony
levelét:
„Tisztelt Képviselő-testület!

Sinka Ferenc ügyvezető nem teljesítette a 101/2016.(VIII.1.) KT. sz. határozatban foglaltakat,
melyben Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Társaság gazdaságos
működésének megítéléséhez ágazatonkénti (tevékenységenkénti) bontásban teljes
önköltségszámítás előterjesztésére kérte fel.
Az Ügyvezető kizárólag a konyha vonatkozásában terjesztett elő nem kellő alapossággal
elkészített számítást, melyből a Kft. gazdálkodására vonatkozó következtetéseket nem lehet
levonni.
A Sinka Ferenc ügyvezető által a Pusztaföldvári Településszolgáltató Nonprofit Kft.
működésével kapcsolatos ügyvezetői tájékoztatás és szükség szerint döntéshozatal tárgyú
előterjesztésben foglaltakat nem találom megalapozottnak arra, hogy az alapján bármilyen
döntéshozatal történjen. A Képviselő-testület folyamatosan hozzájárul a konyha működtetésének
költségeihez, így a kimutatásban meghatározott rezsi költség nettó összege átvállalásának kérése
alaptalan. Mivel a Kft. folyamatosan támogatást igényel a működéséhez, vélhetően az élelmezési
nyersanyagnormából származó megtakarítását is a rezsi költségek fedezetére használta fel.
Javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy az Ügyvezetőt ismételten, most már utasítsa arra,
hogy a Kft. Önköltség számítási szabályzatában foglaltak szerint minden tevékenységre kiterjedő
önköltségszámítást végezzen vagy végeztessen el a könyvelőjével. Amíg ez nem készül el, addig
további támogatást ne adjon a Kft. működtetésére.”
7. Napirendi pont:
Egyebek (bejelentések)
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
I.

Közmunkaprogrammal kapcsolatos tájékoztatás

Dr. Baranyi István polgármester: annyit szeretnék elmondani, hogy szeretnénk a közmunka
programon belül tésztát gyártani, ehhez durum búzát kell vetni. Ezt tojás nélkül el lehet
készíteni, így az engedélyeztetési folyamat lényegesen egyszerűbb. A gépet Szentesen vettük,
150 ezer forintért, a közmunkaprogram bevételeiből, de azt egyébként is csak a
közmunkaprogramra lehet költeni, valamint még vetőmagokat kell vásárolni.
II.

Mátó Józsefné képviselő javaslata

Dr. Baranyi István polgármester: Mátó Józsefné Képviselő Asszony a legjobb tanuló és a
legjobb sportoló személyére tett javaslatot, hiszen már hagyományként ezek a személyek,
gyerekek elismerést kapnak a 40 Aranykoronás Ünnep keretein belül. A Képviselő Asszony
Tompa Dorkát legjobb tanulónak, Tompa Zsombort pedig legjobb sportolónak javasolja.
Gregus Ilona képviselő: nem értek egyet, mert nem a pusztaföldvári iskolába járnak. Az én
javaslatom akkor Gyulai Hajnalka, mint legjobb tanuló, és Kasza Illés, mint legjobb sportoló.
Igaz, Ő már felnőtt, de Aranylabdás labdarúgó.
Dr. Baranyi István polgármester: akkor, hogy mindenkinek igaza legyen, kapjanak mind a
négyen elismerést, alsó és felső tagozat szerint. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat képviselő-testületének 6 jelen lévő tagja 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

120/2016. /IX.27./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a IX. 40 Aranykoronás Ünnep
keretein belül elismerésben részesíti:
-

Tompa Dorka (5919 Pusztaföldvár, Kossuth u. 112.) 2. osztályos tanulót, kiemelkedő
tanulmányi eredményéért
Gyulai Hajnalka (5919 Pusztaföldvár, Orosházi út 10/a.) 7. osztályos tanulót, kiemelkedő
tanulmányi eredményéért
Tompa Zsombort (5919 Pusztaföldvár, Kossuth u. 112.) kiemelkedő sport
teljesítményéért
Kasza Illés Benjámint (5919 Pusztaföldvár, Rákóczi u. 31.) kiemelkedő sport
teljesítményéért

Határidő: 2016. október 1.
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester
III.
A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések meghozatala
Dr. Baranyi István polgármester: egy előterjesztés van a testület előtt a Délkelet-Alföld
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás
taggyűlésén készült kivonatból, ennek van egy melléklete, gyakorlatilag, elolvasás után
értelmezve, az általunk eredetileg ismert koncepciót tartalmazza, ami a pályázat eredeti célját
tükrözi. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat képviselő-testületének 6 jelen lévő tagja 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
121/2016. /IX.27./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Délkelet-Alföld Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás tagönkormányzata
1.

a társulás taggyűlésének korábbi határozataival elfogadott, a KEOP-1.1.1/2F/09-112012-0007 azonosítószámú, „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer
fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását
Célzó Önkormányzati Társulás területén” című projekt keretében létrehozott rendszer
üzemeltetésére és díjpolitikájára vonatkozó koncepció módosításáról szóló, a taggyűlés
által a 2016. szeptember 21. napi ülésén 16/2016. (IX.21.) TGy. határozatával elfogadott
dokumentumot a határozat melléklete szerint elfogadja,

2. nyilatkozik arról, hogy a módosított koncepcióban szereplő adatok, információk a
valóságnak és a mai napon hatályos jogi környezetnek megfelelnek, továbbá annak
betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt befejezését követő
legalább öt évig,
3. felhatalmazza Dr. Baranyi István polgármestert, hogy a fentiekről a társulás elnökét
tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester

További bejelentés hiányában a polgármester berekeszti az ülést.

K.m.f.
Dr. Baranyi István
Polgármester

Szeleiné Gregus Edit
Jkv. hitelesítő

Dr. Lipták Péter
Jegyző

Mátó Józsefné
Jkv. hitelesítő

Jelen jegyzőkönyv 5 eredeti példányban készült.

