Pusztaföldvár Községi Önkormányzat
5919 Pusztaföldvár, Rákóczi u. 66.
Tel.: 68/422-000, 422-001
Fax: 68/422-047
E-mail: polghiv@pusztafoldvar.hu

1./2013.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.
Január hó 22. napján megtartott soron kívüli ülésén.

Jelen vannak:

Dr. Baranyi István polgármester
Zalai Antal alpolgármester
Gregus Ilona
Mátó Józsefné
Molnár Árpádné
Vári József képviselők

Meghívottak:

Dr. Lipták Péter körjegyző

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 képviselőket. 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. Napirend szerint javaslat, módosítás,
kiegészítés nincs.
A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a napirendet.
Napirendi javaslat:
1./ A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló
megállapodás módosítása
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester

2./ A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának a
módosítása
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
3./
Csanádapácai
Közös
Önkormányzati
költségvetésének megállapítása
Előadó: Dr. Lipták Péter jegyző

Hivatal

2013.

évi

4./ Egyebek.
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
1. Napirendi pont
A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló
megállapodás módosítása
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
Dr. Baranyi István: erre a határozatra Kardoskút csatlakozása miatt van
szükség. Kardoskút jelezte csatlakozási szándékát, amire mi rábólintottunk,
a szakemberek pedig elvégezték a papírmunkát. Ennek első lépése a
megállapodás módosítása. A Jegyző munkájának tekintetében továbbra is 10
munkanapból 5-öt itt töltene, Kardoskúton pedig kirendeltség vezető néven a
korábbi jegyző látja el ezt a feladatot. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés?
Nincs. Akkor, aki egyetért ezzel a módosítással, kérem, kézfeltartással
jelezze.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
1/2013./I.22./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy
Csanádapáca
Község
Önkormányzatával
és
Kardoskút
Község
Önkormányzatával megállapodva, 2013. február 1. naptól közös
önkormányzati hivatalt tart fenn, Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal
elnevezéssel.
A képviselő-testület az erről szóló egységes szerkezetbe foglalt megállapodást
a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, és egyidejűleg felkéri a
jegyzőt, hogy a területileg illetékes Magyar Államkincstárt tájékoztassa.
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester, Dr. Lipták Péter jegyző
Határidő: 2013. január 31.
2. Napirendi pont
A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának a
módosítása
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester

Dr. Baranyi István: az első napirendi pontnak megfelelően az alapító okirat
módosítására is szükség van.
Dr. Lipták Péter: a Roma nemzetiségi önkormányzatot bele kellett tenni,
ennyivel kiegészülne, ez a 2/A. d pont.
Dr. Baranyi István felolvassa a határozati javaslatot.
Dr. Baranyi István: Kérdés? 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:
2/2013./I.22./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát módosítja.
A képviselő-testület az erről szóló egységes szerkezetbe foglalt dokumentumot
a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, és egyidejűleg felkéri a
jegyzőt, hogy a területileg illetékes Magyar Államkincstárt tájékoztassa.
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester, Dr. Lipták Péter jegyző
Határidő: 2013. január 31.
3. Napirendi pont:
Csanádapácai
Közös
Önkormányzati
költségvetésének megállapítása
Előadó: dr. Lipták Péter jegyző

Hivatal

2013.

évi

Dr. Baranyi István: Van-e ehhez a napirendi ponthoz kiegészítés?
Dr. Lipták Péter: előfeltétel, hogy mindhárom testület elfogadja a
költségvetést. Az állami támogatást mindenhol az önkormányzat kapja. A
létszámadatok a költségvetésben rögzítésre kerülnek.
Dr. Baranyi István: ehhez kapcsolódóan van-e kérdés? Ha nincs, aki
egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület megtárgyalta a javaslatot, és 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
3/2013./I.22./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. Megtárgyalta és az előterjesztés 1. számú mellékletének megfelelő
tartalommal elfogadja a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal
(a továbbiakban: Közös Hivatal) 2013. évi költségvetési előirányzatait.
2. Az előterjesztés 2. számú mellékletének megfelelően elfogadja 19 főben
a Közös Hivatal létszámát.
3. Felkéri a jegyzőt a Közös Hivatal költségvetésének Csanádapáca
Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletébe történő
beépítésére.
Felelős: Dr. Lipták Péter jegyző
Határidő: 2013. január 31.
4. Napirendi pont:
Egyebek
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
Dr. Baranyi István: elmondom, hogy a korábbi tárgyalót ketté kellett
osztanunk, a járási hivatal ragaszkodott hozzá, hogy az ügysegéd külön,
zárható irodát kapjon.
Gregus Ilona: hogyan tájékoztassuk a lakosságot, hogy a belvízrendezéssel
kapcsolatban mit mérnek, nagyon sok erre vonatkozó kérdést kapok a
lakosoktól.
Dr. Baranyi István: ezek a munkálatok a Rákóczi – Jókai negyedet figja
érinteni. Nagyon remélem, hogy ekkora sárban nem kezdenek neki a
munkának, megvárják a tavaszt.
Zalai Antal: nem valószínű, őket is határidők kötik.
Molnár Árpádné: mélyítik az árkot?
Dr. Baranyi István: nem tudom, pontosan mit csinálnak.
Gregus Ilona: ez a lakosságnak pénzbe kerül?
Dr. Baranyi István: nem.
Gregus Ilona: a másik, hogy a Táncsics utca nagyon sötét, ezzel lehetne
csinálni valamit?
Dr. Baranyi István: megkérdezzük a Démászt, ledes izzókra kérünk
árajánlatot.
Gregus Ilona: a ravatalozó felújítását szeretném kérdezni.
Dr. Baranyi István: bent van a pályázat, ha azt nem nyerjük meg, akkor
közmunka- program keretében felújítjuk.

Zalai Antal: mit tegyünk, tehetünk azokkal a portákkal, amelyek nincsenek
megművelve?
Dr. Lipták Péter: nincs a kezünkben hatáskör.
Dr. Baranyi István: járási hivatalnak nem tehetünk bejelentést?
Dr. Lipták Péter: nem jogalkotó, szankciót nem tudnak alkalmazni.
Dr. Baranyi István: parlagfű tekintetében tudunk bírságolni, egyéb gyom
tekintetében nincs valami szankció?
Dr. Lipták Péter: ennek utána járunk.
Dr. Baranyi István: akkor a megműveletlen porták tekintetében kérünk egy
állásfoglalást.
Gregus Ilona: a háziorvosi praxisról tudunk valamit?
Dr. Baranyi István: semmit sem tudok mondani. Augusztus 31-ig itt van, ha
addig nem tudja eladni a praxisát, két hónap múlva intézkedhet az
önkormányzat.
További bejelentés hiányában Dr. Baranyi István berekeszti az ülést.
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