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3./2013.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.
Január hó 31. napján megtartott soron kívüli nyílt 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./ Pusztaföldvár Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetése
(1. forduló)
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester és Dr. Lipták Péter körjegyző
Meghívott: Ilyésné Sonkolyos Gertrúd

2./ Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának elfogadása
Előadó: Dr. Lipták Péter jegyző
3./ Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2013.
évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok
meghatározása
Előadó: Dr. Lipták Péter jegyző
4./ Pusztaföldvár község 2013. évi rendezvényterve
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
5./ Egyebek
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester

1.

Napirendi pont

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetése
(1. forduló)

Dr. Baranyi István: mindenki látja mi a helyzet. Elég durva számok láttak
itt napvilágot. A fejlesztési jellegű beruházások lehúzhatóak, amik
vagylagosak, tehát vagy megvalósulnak, vagy nem. Nyilván, amik már
folyamatban vannak, azzal kalkulálni kell. Az Államkincstár azt mondta,
hogy szerepeltetni kell a rendeletben a teljes összeget. Egyelőre csak a
potenciális önerőt állítjuk be. Ha később még nyernénk pályázatot, és
amennyiben
úgy
döntünk,
hogy
megvalósítjuk,
azt
beépítjük
rendeletmódosítással a rendeletbe a pontos összeget az elvárásnak
megfelelően. A működési költségek adottak, ebbe különösebben nem tudunk
belenyúlni. Kérdés, javaslat, esetleges módosítások?
Vári József: tulajdonképpen azt tudom megerősíteni, amit Ön mondott. A
kérdésem az lenne, hogy a MÁK egyáltalán elfogad-e olyan költségvetést, ami
forráshiányos? Mert ha el se fogadják, akkor kész tények elé vagyunk állítva.
Máshoz, mint az önerőhöz, nem tudunk nyúlni. Azokkal a pályázatokkal,
amik feladattal vannak, terhelve két dolgot tudunk tenni. Vagy elhalasztjuk,
ha még nem kezdtük el a munkálatokat, vagy ha elkezdtük, akkor csak azzal
az önerővel számolunk, ami kell az adott pályázathoz. Valóban újra kell
gondolnunk a fejlesztésre szánt összegeket, és egyáltalán újra átfésülni a
költségvetés-tervezetet, és ha mindezen tételeket kivonjuk, meglátjuk, milyen
eredményt kapunk.
Dr. Baranyi István: én csak annyit szeretnék elmondani, hogy a pályázati
pénzek benne vannak, vagy nincsenek benne, az olyan szempontból
indifferens, hogy nem befolyásolja a működési hiányt.

Vári József: számszerűleg mégis megjelenik ez valahol.
Dr. Baranyi István: a működési hiányt nem engedélyezi a jogszabály, ugye?
Ilyésné Sonkolyos Gertrúd: semmilyen hiányt sem engedélyez.
Dr. Baranyi István: ez a legegyszerűbb része a költségvetésnek, hogy azt
mondjuk, hogy ne legyenek benne fejlesztési célú költségek.
És amiről beszéltünk, a határidő, március 15-e, amikor
engedélyt kell kérni a beruházásra.
Ilyésné Sonkolyos Gertrúd: nem a beruházásra kell engedélyt kérni, hanem
a hitelfelvételre.
Dr. Baranyi István: a képviselőknek esetleg van-e valami ötlete, mit lehetne
kezdeni a működési hiánnyal?
Mátó Józsefné: annyit tervezünk, amennyi bevételünk van. Amire ad az
állam, azzal tervezünk, azt végrehajtjuk, mert nincs bevételünk. Az állam
által adott támogatást csak arra lehet fordítani, amire adja, nem?
Ilyésné Sonkolyos Gertrúd: a mutatószámhoz kötött feladatokat valóban
csak arra lehet.
Mátó Józsefné: ami bevételünk van, például a gépjárműadó 50%-át is
leveszik, akkor miből tudnánk tervezni?
Vári József: ahhoz, hogy egyensúlyban legyen a bevételi és a kiadási oldal,
abból a szempontból teljesen mindegy, hogy azok a számok, amik benne
vannak a költségvetésben, milyen célt szolgálnak. Itt a lényeg az, hogy a
bevételi és a kiadási oldal főszámai egyensúlyban legyenek. Más kérdés, hogy
azokat az előirányzatokat mire terveztük. Mert ha bizonyos összegű önerővel
tervezünk a kiadási oldalon, és azzal a kiadási végösszeg csökken, azzal lesz
egyensúlyban a bevételi és kiadási előirányzat, akkor szóba áll velünk a
Kincstár, de ha nem, akkor nem áll velünk szóba. Én ezt az egészet így
értelmezem. Mert máshonnan tényleg nem lehet elvonni. Áramot fizetni kell,
fűtést fizetni kell, a klasszikus kiadásokat ilyen tekintetben nem lehet
megkurtítani. A községet működtetni kell, tehát ezekre az előirányzatok
kellenek. Nem tudom, hogy ha az önerő, és a fejlesztési irányzatokat
kivesszük belőle, ezzel együtt kihozható- e a költségvetés nullára.
Dr. Baranyi István: a futó pályázatok ügyeit nyilván nem tudjuk lehúzni, se
a falumúzeumot, se az ivóvizet, se a járdaépítést.
Vári József: annál is inkább, mert az ivóvíz támogatott projekt.
Dr. Baranyi István: igazából itt csak az EMVA-s pályázatot tudjuk lehúzni.
Vári József: az a 16 milliós?

Dr. Baranyi István: igen. Akkor ilyeneket, hogy hó eltakarítás, útszóró só,
ilyeneket mindent kidobálunk, zöldterület nem lesz karban tartva.
Molnár Árpádné: de a hó takarítást, ha nem csináljuk, meg is büntethetnek
bennünket, ha a zöldterületet nem takarítjuk, ellep bennünket a parlagfű.
Dr. Baranyi István: ezt tudod kivenni.
Zalai Antal: közmunkásokkal sok mindent meg tudunk oldani.
Mátó Józsefné: itt is az a kérdés, hogy van-e önerőnk a közmunkásokhoz.
Mert a közmunka sincs ingyen.
Dr. Baranyi István: a személyi juttatásokat nem lehet, az bér.
Mátó Józsefné: esetleg el kell gondolkodni rajta, hogy kell- e ennyi dolgozó a
hivatalba, vagy közmunkásokkal meg tudjuk oldani. Nem is kell gondolkodni
rajta, hogy kit támogassunk, mert nem tudunk senkit sem.
Zalai Antal: pedig pár éve, amikor a Sportkörnek kértünk támogatást, azt
mondták, mi is tegyünk meg mindent, pályázzunk. Most igazán mindent
megtett a sportvezetés, igen sok pénzt nyertünk pályázatokkal. De ahhoz,
hogy megfelelően működni tudjunk, az önkormányzat segítségére is szükség
van. A dologi kiadásokat meg tudjuk oldani, de egyéb kiadásokban szükség
van segítségre. Hogy versenyeztetni tudjuk a sportolókat, pénz kell. Nevezési
díjakat kell fizetni, stb.… Ha szeretnénk, hogy ilyen tekintetben fejlődjön a
település, gondoljuk át.
Mátó Józsefné: de látja Tóni bácsi a hiányt, nincs miből adni. Az a
véleményem, hogy dolgozzuk át a költségvetést, amire ad az állam, az marad,
amire nem, azt kivesszük.
Dr. Baranyi István: akkor mindent ki kell húznunk, az ingyen ebédet is, a
Bursa Hungaricát, mindent.
Zalai Antal: a konditerem bevételéből nem lehetne támogatni a sportot?
Dr. Baranyi István: erre esetleg van mód.
Vári József: a feladattal nem kötött valamennyi önrészt újra kell gondolni.
Mert ha semmihez nem nyúlunk hozzá, akkor nem tudunk tovább lépni. És
majd egy félév elteltével meglátjuk, mi történik.
Dr. Baranyi István: akkor most hozzunk egy olyan határozatot, amiben
utasítjuk a szakapparátust, hogy dolgozza át és hozza ki nullára a
költségvetést.

Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
5/2013./I.31./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadását
2103. február 12. soros ülésére halasztja, és utasítja a szakapparátust, hogy
dolgozza át a költségvetés tervezetét.
Felelős: Dr. Baranyi István Polgármester
Határidő: 2013. február 12.
2. Napirendi pont
Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának elfogadása

Dr. Lipták Péter: a korábbi Körjegyzőségi Szervezeti és Működési
Szabályzatot átírtuk, ezt mindhárom testületnek el kell fogadnia, hogy
február elsejével hatályba lépjen. Van-e esetleg kérdés, vagy észrevétel?
Vári József: a 15-ös paragrafus 2 bekezdésével kapcsolatban, idézem:” az új
dolgozóinak munkaköri leírását a jegyző a köztisztviselő munkába állását
követő napon belül kötelesek a köztisztviselőnek írásban kiadni.”
Véleményem szerint a „belül” szó nem kell. Egyébként elfogadásra javaslom.
Dr. Baranyi István felolvassa a határozati javaslatot.
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:
6/2013./I.31./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a. az államháztartási törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.)
Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a
Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatát – a határozat melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyólag
elfogadja.
b. Csanádapáca és Pusztaföldvár Községek Körjegyzőségének szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 192/2011./X.18./KT határozatot hatályon
kívül helyezi.

c. felhatalmazza a polgármestert, hogy a jóváhagyott Szervezeti és Működési
Szabályzatot a költségvetési szerv kirendeltsége részére adja ki.
d. utasítja a jegyzőt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatot hozza
nyilvánosságra.
Határidő: 2013. február 1.
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester és dr. Lipták Péter jegyző
Határozatról értesül:
Oláh Kálmán – Csanádapáca község polgármestere
Lengyel György – Kardoskút község polgármestere

3. Napirendi pont: Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal
köztisztviselői 2013. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező
kiemelt célok meghatározása
Dr. Lipták Péter: minden évben célszerű a hivatali dolgozók iránti
követelményrendszert meghatározni a munka szempontjából, ezt én most
10-12 pontban szedtem össze.
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:
7/2013./I.31./KT. sz. határozat
1./ Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Csanádapácai
Közös
Önkormányzati
Hivatal
köztisztviselői
2013.
évi
teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célokat a következők
szerint határozza meg:
a./ A Képviselő-testület(ek) által alkotott rendeletek betartása és betartatása,
a hozott határozatok maradéktalan végrehajtása.
b./ A jogszabályok módosításának figyelemmel kísérése, az új rendelkezések
elsajátítása és azok jogszerű alkalmazása.
c./ A jogszabályoknak való megfelelés biztosítása a Képviselő-testület és
bizottságai döntéseinek előkészítése és végrehajtása során, a döntési
alternatívák feltárása és a legjobb döntések ajánlása.
d./ Ügyfélbarát ügyintézés, a szolgáltató jellegű közigazgatás megvalósítása.
e./ Az önkormányzati bevételek növelése, különös tekintettel a hátralékok
csökkentésére, a kintlévőségek behajtására és az ellenőrzési tevékenység
fokozására.

f./ Költségtakarékos gazdálkodás, költségkímélő működés megvalósítása a
Hivatal és az intézmények vonatkozásában 2013. évben is.
g./ Folyamatos önképzés, a központilag, vagy munkáltató által elrendelt
kötelező továbbképzéseken való részvétel.
h./ Az Önkormányzat és intézményei, gazdálkodó szervezetei részére a
legkedvezőbb,
leggazdaságosabb,
értékteremtő
közfoglalkoztatás
megszervezése.
i./ Hatékony együttműködés biztosítása az Orosházi Járási Hivatallal és
annak kirendelt ügysegédjével.
j./A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal székhelye és kirendeltségei
közötti munkaszervezési feladatok hatékony és rugalmas végrehajtása.
2./ A Képviselő-testület felkéri dr. Lipták Péter jegyzőt, hogy a Közös
Önkormányzati
Hivatal
köztisztviselői
2013.
évi
egyéni
teljesítménykövetelményeinek meghatározására intézkedjen.
Határidő: 2013. március 31.
Felelős: dr. Lipták Péter jegyző
3./ A Képviselő-testület felkéri Dr. Baranyi István polgármestert, hogy a jegyző
2013. évi teljesítménykövetelményeit 1./ pontban jóváhagyott kiemelt
célkitűzések alapján állapítsa meg.
Határidő: 2013. március 31.
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester
4/. Napirendi pont: Pusztaföldvár község 2013. évi rendezvényterve

Dr. Baranyi István: a negyedik napirendi pont a rendezvényterv.
Gregus Ilona: esetleg áttérhetnénk egy napos rendezvényekre, hogy
spóroljunk.
Dr. Lipták Péter: már most keressük a szponzorokat. Eddig pályázatból
megoldottuk, de most nincs kiírva pályázat. Ezzel kapcsolatban vanészrevétel?
Dr. Baranyi István: meglátjuk majd a lehetőségeinket. Akkor, aki a
javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület megtárgyalta a javaslatot, és 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

8/2013./I.31./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „a
Pusztaföldvár község 2013. évi rendezvényterve” elnevezésű előterjesztést és
az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a 2013. évi községi rendezvénytervet a
határozathoz csatolt melléklettel együtt támogatja és
jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület a 2013. évi községi rendezvényterv
megvalósításához szükséges önkormányzati támogatást az
Önkormányzat 2013. évi költségvetésének dologi kiadások
előirányzatai részében biztosítja.
3. A Polgármester az előre nem látható, de indokolt változtatást csak a Képviselő-testülettel történő egyeztetés
és jóváhagyás után eszközölhet.
Határidő: 2013. évben értelemszerűen
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester
Gyarmatiné Laduver Márta rendezvényszervező

5./ Napirendi pont: Egyebek

Dr. Baranyi István: érkezett egy kérelem. Kérelmező jelezte, hogy nyert egy
pályázatot, és az anyaggal hozzájárulhatnánk, odaadhatnánk azt a hegyet,
ami tavaly a Fehér és Fehér Kft. megtört.
Vári József: eltekintünk a Kft. tartozásától, ha kiviszi az anyagot és teríti.
Dr. Baranyi István: én nem ígérem semmit, csak azt, hogy a Képviselő
Testület elé viszem, és amikor egy tényleges megállapodás körvonalazódik,
akkor ismét megbeszéljük, erről határozat most nem születik, csupán a
testület szóban felhatalmaz, hogy tárgyaljak.
A másik a mezőőr kérdése. Elégedetlenek voltunk a munkájával, Jegyző Úr
megbeszélte vele, és így – a vitás ügyeket lekerülendő- kérte a felmentését.
Így 2013. március 22-ig nem lesz mezőőrünk. Az elmúlt hónapban a Niva és
a Yamaha motor árából vettünk egy Opel Campo terepjárót, így a
munkaeszköz most már adott. Most már csak az alkalmas személy kell, ezért
itt a pályázati kiírás.
Zalai Antal: miért nincs benne, hogy mezőőri végzettséggel rendelkezzen?
Dr. Lipták Péter: azt időközben is elvégezheti.
Zalai Antal: de ha lenne neki, akkor erre sem kellene költeni.

Dr. Baranyi István: rendben, akkor kerüljön bele a határozatba, hogy előnyt
jelent a mezőőri végzettség. Aki így egyetért a javaslattal, kérem,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület megtárgyalta a javaslatot, és 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

9/2013./I.31./KT. sz. határozat

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki egy
fő mezőőri állás betöltésére az alábbi tartalommal:

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír
ki 1 fő mezőőri állás betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
5919 Pusztaföldvár, Rákóczi utca 66.
Pályázati feltételek:
§
§
§
§
§
§
§

Középfokú képesítés
B” kategóriás jogosítvány
Cselekvőképesség
Magyar állampolgárság
Büntetlen előélet
lőfegyvertartási engedély sörétes lőfegyverre
18. életév betöltése

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§
§

helyismeret
mezőőri vizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§ 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§ szakmai önéletrajz
§ iskolai végzettséget tanúsító okiratok fénymásolata
§ fegyvertartási engedély és jogosítvány fénymásolata
§ nyilatkozat, hogy hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez, a pályázat
elbírálásához szükséges mértékig
§ Nyilatkozat, hogy a pályázatának elbírálását nyílt/zárt ülésen kéri
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2013. március 23. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. február 28.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálása a soros képviselő-testületi ülésen történik. A pályázat
kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. március 12.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Pusztaföldvár Község
próbaidőt tűz ki.

Önkormányzat

Képviselő-

Testülete

4

hónapos

További bejelentés hiányában Dr. Baranyi István berekeszti az ülést.

K.m.f.

/Dr. Baranyi István/
Polgármester

Molnár Árpádné
Jkv. hitelesítő

/Dr. Lipták Péter/
Jegyző

Gregus Ilona
Jkv. hitelesítő

