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

7./2013.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.
április hó 30. napján megtartott soros nyílt ülésén.

Jelen vannak:

Dr. Baranyi István polgármester
Zalai Antal alpolgármester
Gregus Ilona
Dencsi Erika
Molnár Árpádné
Vári József képviselők

Meghívottak:

Dr. Lipták Péter jegyző

Igazoltan távol:

Mátó Józsefné

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./ Beszámoló Csanádapáca és Pusztaföldvár Községek Körjegyzősége
2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester

2./ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(III.06.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
3./ Beszámoló Pusztaföldvár Községi
költségvetésének teljesítéséről
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester

Önkormányzat

4./
Az
Orosházi
Kistérség
Többcélú
Megállapodásának módosítása
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester

2012,

Társulásának

évi

Társulási

5./ Békés Megye Területfejlesztési koncepciója
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
6./ Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéréről szóló
rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester és Dr. Lipták Péter jegyző
7./ Az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek
bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester Dr. Lipták Péter jegyző
8./ Közterület rendjéről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester és Dr. Lipták Péter jegyző
9./ Folyószámla- hitelkeret igénybevételének megtárgyalása
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
10./ Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
11./ Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex belvízrendezési
program megvalósítása belterületen és a csatlakozó társulási csatornán
I. ütempályázat
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
12./ Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés,
felújításra, pályázat benyújtása (8/2013.(III.29.) BM. Rendelet alapján)
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
13./ Egyebek (bejelentések)
- utcanév határozat módosítása
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester

1. Napirendi pont
Beszámoló Csanádapáca és Pusztaföldvár Községek Körjegyzősége
2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
Dr. Baranyi István: alapvetően a Közös Önkormányzati Hivatal kap egy
bizonyos összeget, a mellékletekben láthatóak is ezek, ezzel így
gazdálkodtunk, és a határozati javaslatban olvasható, hogy 0 ezer forinttal
zártuk a mérleget. Van- ezzel kapcsolatban kérdés? Nincs.
Dr. Baranyi István felolvassa a határozati javaslatot.
Dr. Baranyi István: aki ezt így elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
55/2013./IV.30./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
1. Megtárgyalta és az előterjesztés 1. mellékletének megfelelő
tartalommal, 56.125 E Ft költségvetési főösszeggel elfogadja
Csanádapáca és Pusztaföldvár Községek Körjegyzőségének 2012. évi
módosított bevételi és kiadási költségvetési előirányzatait és annak
teljesítési adatait.
2. A 2012. december 31-i fordulónapra elkészített mérleg főösszegét 0 E
Ft-tal hagyja jóvá.
3. 2012. évre a Körjegyzőség engedélyezett záró létszám előirányzatát 17
fővel, átlagos statisztikai állományi létszámát 16 fővel a 3.
mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg.
4. Felkéri a jegyzőt a Körjegyzőség zárszámadási adatainak
Csanádapáca Község Önkormányzat 2012. évi zárszámadási
rendeletébe történő beépítésére.
Felelős: dr. Lipták Péter jegyző
Határidő: 2013. április 30.
2. Napirendi pont
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(III. 06.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
Dr. Baranyi István: előttünk a rendeletmódosítás, van-e ezzel kapcsolatban,
amit ki kellene emelnünk, Trudi?

Ilyésné Sonkolyos Gertrúd: véleményem szerint nincs. De ha van kérdés,
nagyon szívesen válaszolok.
Dr. Baranyi István: nincs. Akkor, aki elfogadja a rendeletmódosítást, kérem,
kézfeltartással jelezze.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az
11/2013.( V.2. ) önkormányzati rendeletet az
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III.06.)
önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete.
3. Napirendi pont
Beszámoló
Pusztaföldvár
Községi
költségvetésének teljesítéséről

Önkormányzat

2012,

évi

Előadó: Dr. Baranyi István polgármester

Dr. Baranyi István: Tudi? Hozzáfűznivaló?
Ilyésné Sonkolyos Gertrúd: a számok magukért beszélnek, az
önkormányzat nagyon jó költségvetési évet zárt, ez a 9. számú mellékletben
jól látszik.
Dr. Baranyi István: Kérdés van? Nincs. Akkor, aki a rendeletet elfogadja,
kérem, kézfeltartással jelezze.
6

Pusztaföldvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az

igen

12/2013.(V.2.) önkormányzati rendeletet az
Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról.
A rendelet a jegyzőkönyv 2. számú melléklete.

4/. Napirendi pont
Az
Orosházi
Kistérség
Megállapodásának módosítása

Többcélú

Előadó: Dr. Baranyi István polgármester

Társulásának

Társulási

Dr. Baranyi István: ha jól emlékszem, korábban már beszéltünk erről.
Alapvetően két módosításról van szó. Az egyik, hogy Árpádhalom település
csatlakozott ehhez a társuláshoz, a másik pedig, hogy a társulás, mint
intézmény megszűnt, és beintegrálódott az Orosházi Polgármesteri Hivatalba.
Jelenleg hárman dolgoznak ezen a területen, két hölgy az adminisztrációs
feladatokat végzi, és egy hölgy pedig koordinálja a feladatokat.
Aki elfogadja a megállapodás módosítását, kérem, kézfeltartással jelezze.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
56/2013./IV.30./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy
I. az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának a 2012. december 18.
napján egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását - a
módosítással nem érintett rendelkezések változatlanul hagyása mellett – a
következők szerint módosítja:
1.) A Megállapodás bevezető része a következők szerint módosul:
„Az Orosházi Kistérség Önkormányzatai – a Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (1) bekezdés k) pontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. § paragrafusa, valamint a
területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Törvény
(Tft.) alapján – abból a célból, hogy a kistérség lakói az önkormányzati
közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jussanak hozzá, és az
önkormányzatok e megállapodás keretében történő együttműködéssel
minél teljesebben, forrásaik célszerű és optimális felhasználásával
biztosítsák a mind magasabb szintű ellátást és szolgáltatást, testületeik
döntése alapján társulási megállapodást kötnek.”
2.) A megállapodás I. 5. pontja a következők szerint módosul:
„5.
A Társulás tagjai, azok székhelye és lakosságszáma:
* a települések lakosságszáma 2011. január 1-jén
**a települések lakosságszáma 2012. január 1-jén
*
**
Békéssámson Község
5946
Önkormányzata
Békéssámson,
2518
2514 Barna Jánosné
Képviselő-testülete
Hősök tere 10-12.
Csanádapáca Község
5662
Önkormányzata
Csanádapáca,
2779
2750 Oláh Kálmán
Képviselő-testülete
Szent Gellért út
31.
5920
Csorvás,
Csorvás
Város
Szilágyi
Rákóczi u. 17.
5364
5628
Önkormányzata
Menyhért
Képviselő-testülete

Gádoros
Község
Önkormányzata
Képviselő testülete
Gerendás
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Kardoskút
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Nagyszénás
Nagyközség
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Orosháza
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Pusztaföldvár Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Tótkomlós
Város
Önkormányzata
Képviselő–testülete
Árpádhalom Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
A Társulás lakosságszáma:

5932
Gádoros,
Kossuth u. 16.

4036

3974

5925 Gerendás,
Petőfi u. 2.

1406

1379

5945 Kardoskút,
Március 15. tér 3.

921

915

Lengyel
György

5312

5274

Nyemcsok
János

30240

29973

Dr. Dancsó
József

1920

1895

Dr. Baranyi
István

6231

6257

Dr. Garay
Rita

489

534

Szarka Attila

5931 Nagyszénás,
Hősök útja 9.

5900 Orosháza,
Szabadság tér 46.
5919
Pusztaföldvár,
Rákóczi u. 66.
5940 Tótkomlós,
Fő út 1.
6623
Árpádhalom,
Petőfi u. 17.

61216

Dr. Prozlik
László
Lengyel Zsolt

61093

3.) A megállapodás I. 7. pontja a következők szerint módosul:
„ 7.
A Társulás jogi személy. A Társulás pénzügyi-gazdasági,
munkaszervezeti feladatait az Orosházi Polgármesteri Hivatal látja el.”
4.) A megállapodás I. 13. pontja a következők szerint módosul:
„13. A Társulás tagsági nyilvántartása:
A Társulás tagjairól, képviseletéről, a feladatellátásról, a pénzügyi
hozzájárulásról külön nyilvántartást kell vezetni.
A nyilvántartás felfektetése és vezetése az Orosházi Polgármesteri
Hivatal feladata.”
5.) A megállapodás II. 1. pontja a következők szerint módosul:
„1. A Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a
közös céloknak megfelelő hatékony és eredményes tevékenység
érdekében jelen megállapodásban rögzített eljárásban és módon
szervezik és oldják meg, hangolják össze a települési önkormányzatok
alábbi feladatait, (hatásköreit) a 2. pontban és a IX. fejezetben (Átmeneti
rendelkezések) foglaltak figyelembevételével:
- területfejlesztés,

„

- egészségügyi ellátás,
- szociális ellátás (ezen belül alapellátásként a házi segítségnyújtás
melyet a kistérségi települési önkormányzatok látnak el, feladat ellátási
megállapodás
alapján,
családsegítés,
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás),
- család-, gyermek- és ifjúságvédelem,
- közművelődés,
- település- és területrendezés, műemlékvédelem,
- természet- és környezetvédelem,
- katasztrófavédelem polgári védelem és tűzvédelem,
- közlekedés és vízgazdálkodás,
- közrend- és közbiztonság
- pénzügyi-gazdasági ellenőrzés
- gazdaság- és turizmusfejlesztés, idegenforgalom.”
6.) A megállapodás II. 6/A. pontja a következők szerint módosul:
„ 6/A. Az Önkormányzatok a hatáskört a társulásra ruházták át,
melynek döntéshozó szerve az – Mötv. 94. § (1) bekezdése értelmében
kizárólag a társulási tanács. Az Mötv. 41. § (5) bekezdése értelmében az
átruházott hatáskör tovább nem ruházható, így a társulás egyéb
szerveire sem lehet átruházni.”
7.) A megállapodás II. 8. pontja a következők szerint módosul:
„8. A Társulás a 7. pontban foglaltak értelmében saját intézményt
hozhat létre. A Társulás által létrehozott költségvetési intézmény:
Gyermekjóléti Központ – a Társulás gyermekjóléti alapfeladatait látja
el
A költségvetési intézmény vezetője magasabb vezetőnek minősül. A
vezetőt a Társulási Tanács nevezi ki, pályázat útján.
Kinevezés időtartama:
Gyermekjóléti Központ – 5 év
A kinevezési jogkört a Tanács, a munkáltatói jogkört az Elnök látja
el.”
8. A megállapodás III. fejezet „Közoktatás” alcíme és az alcímhez tartozó
szöveg hatályát veszti.
9. A megállapodás III. fejezet „Közművelődés” alcím 2., 8., 9. és 10.
pontjai hatályukat vesztik.
10. A megállapodás III/C. fejezet I. 1. „Közoktatási feladat” pontja
hatályát veszti.
11. A megállapodás III/C. I. 3. pontja a következők szerint módosul:
„3. Egészségügyi feladat

Az egészségügyi alapellátáshoz csatlakozó háziorvosi Központi Ügyelet
létrehozása a kistérség központjában, Orosházán a Társulás valamennyi
tagjának részvételével.
Formája:
A Társulás a feladatot a kistérség 11 települése részvételével látja el oly
módon, hogy a Társulás az egészségügyi szolgáltatás ellátására
körbeszerzési eljárást folytat le, majd a legkedvezőbb ajánlattevővel
szerződést köt a feladatellátásra.”
12. A megállapodás III/D. I. 1. pontja a következők szerint módosul:
„1. Szociális feladat
A
szociális
alapfeladathoz
kapcsolódóan
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás, támogató szolgálat és közösségi ellátások fenntartása és
működtetése.
Formája:
A társulás látja el a feladatot.”
13. A megállapodás III/E. 1. pontja a következők szerint módosul:
„1. Szociális feladat
A szociális alapfeladathoz kapcsolódóan családsegítési feladat ellátása.
A Társulás a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. tv. 92. § (1) bekezdés b) pontja alapján kijelöli Orosháza Város
Önkormányzatát, hogy alkosson rendeletet a személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról.
Formája:
A Társulás a feladatot saját intézményén belül látja el a Társulás tagjai
közül 10 település – Árpádhalom, Békéssámson, Csanádapáca, Csorvás,
Gádoros, Gerendás, Kardoskút, Orosháza, Pusztaföldvár, Tótkomlós
települések - számára.”
14. A megállapodás IV. fejezet „A tagsági jogviszony keletkezése” alcím 3.
pontja a következők szerint módosul:
„A Társulási Tanács Elnöke a Társulási Megállapodást annak aláírásától
számított 15 napon belül megküldi a Békés Megyei Kormányhivatalnak.”
15. A megállapodás IV. fejezet „A Társulás szervei” alcím a következők
szerint módosul:
„A Társulás szervei: a Társulási Tanács, a Társulás Elnöke,
Elnökhelyettesei, a Társulás Bizottságai, a Társulási Tanács irányító és
stratégiai munkáját elősegítő Jegyzői Kollégium.”

16. A megállapodás IV. fejezet „Társulás Tanács” alcím a következők
szerint módosul:
„A Társulás vezető szerve a Társulási Tanács.
A Tanács Tagjai a társult önkormányzatok mindenkori polgármesterei.
A polgármester akadályoztatása esetén a képviseletre az Orosházi
Kistérség
Többcélú
Társulásának
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatának vonatkozó rendelkezései az irányadók.”
17. A megállapodás IV. fejezet „Kistérségi Iroda” alcíme és az alcímhez
tartozó szöveg hatályát veszti.
18. A megállapodás V. fejezet „A Társulási Tanács ülései” alcím 4. pontja
a következők szerint módosul:
„4.Az Elnök köteles a Társulási Tanács ülését összehívni a Békés Megyei
Kormányhivatal Vezetőjének kezdeményezésére.”
19. A megállapodás V. fejezet „A Társulási Tanács ülései” alcím 9. és 10.
pontjai a következők szerint módosulnak:
„9. A Társulási Tanács üléseiről az Mötv. képviselő-testületi üléseinek
jegyzőkönyveire vonatkozó szabályok szerinti jegyzőkönyvet kell
készíteni.
A jegyzőkönyvet az Elnök és a társulási ülésen aláírásra kijelölt
Társulási Tanács tagja írja alá.
A jegyzőkönyvet, az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni a
Békés Megyei Kormányhivatalnak. A jegyzőkönyvre vonatkozó részletes
szabályzatot a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
10.A Társulási Tanács ülései nyilvánosak, a zárt ülésre, valamint a
titkos szavazásra vonatkozóan az Mötv. rendelkezései irányadóak.”
20. A megállapodás V. fejezet „A Társulási Tanács döntései” alcím 3.
pontja a következők szerint módosul:
„3. A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges,
amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét
és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.
Minősített többség szükséges:
a) a kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő –
pályázat benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás
meghatározásához;
b) zárt ülés elrendeléséhez abban az esetben, ha a vagyonával való
rendelkezés az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános
tárgyalás üzleti érdeket sértene

c) a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői
megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása,
fegyelmi büntetés kiszabása; és
szabályzat
d) abban az ügyben, amit a szervezeti és működési
meghatároz,
e) a Társulási Megállapodás módosításához.”
21. A megállapodás V. fejezet „Döntéshozatal az 1996. évi XXXI. tv. (Tft.)
alapján a fejlesztési tanácsként megtárgyalandó kérdésekben” alcíme és
az alcímhez tartozó szöveg hatályát veszti.
22. A megállapodás VI. fejezet „A társulási tagjainak kötelességei” alcím
kiegészül az alábbi 8. ponttal:
„8. A Társulás tagjai évente legalább egy alkalommal beszámolnak
képviselő-testületeiknek
a
társulási
tanácsban
végzett
tevékenységükről.”
23. A megállapodás VII. fejezet „Belső ellenőrzési feladatellátás” alcím 3.
pontja, valamint a „Költségvetés” alcímhez tartozó szöveg a következők
szerint módosul:
„3. A belső ellenőr tevékenysége kiterjed:
a)
b)

a Társulás gazdálkodásra,
a Gyermekjóléti Központ gazdálkodására.
Költségvetés

1.
A Társulás költségvetését a Társulási Tanács önállóan
költségvetési határozatban állapítja meg. A költségvetés végrehajtásáról
a Társulási Tanács a munkaszervezeti feladatokat ellátó Orosházi
Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik. A Társulás költségvetése
magába foglalja a Társulás által létrehozott és fenntartott intézmények,
valamint a Társulás keretében működő intézményfenntartó társulások
és az általuk fenntartott költségvetési szervek költségvetését is.
2.
A Társulás költségvetésének összeállítására és költségvetési
határozatának
megalkotására,
az
erről
történő
elkülönített
információszolgáltatásra, az előirányzat-gazdálkodásra, az évközi és év
végi beszámolásra, valamint az évközi pénzforgalmi jelentés készítésére
az Áht. 23-27. § és 87-88. § rendelkezéseit kell alkalmazni.”
24. „A megállapodás VII. fejezet „Vagyoni viszonyok” alcím 4. és 5.
pontjai a következők szerint módosulnak:

„4.
A Társulás költségvetési határozatában szereplő előirányzat
terhére a Társulási Tanács Elnöke vállalhat kötelezettséget, illetve
jogosult utalványozásra.
1.
A kötelezettségvállalás, valamint az utalványozás ellenjegyzésére
az Orosházi Polgármesteri Hivatal Gazdasági vezetője jogosult.”
25. A Megállapodás jelen módosítása 2013. június 30. napján lép
hatályba.
II. felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a módosítással egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására.
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester és dr. Lipták Péter jegyző
Határidő: 2013. április 30.
5./ Napirendi pont
Békés Megye Területfejlesztési koncepciója
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
Dr. Baranyi István: azt hiszem, mindenki olvasta az előterjesztést, és ehhez
nem kell külön hozzáfűznöm semmit.
Dr. Baranyi István felolvassa a határozati javaslatot.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
57/2013./IV.30./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag
elfogadja a Békés Megyei Önkormányzat által véleményezésre átadott Békés
Megye Területfejlesztési Koncepció egyeztetési dokumentációját.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester
6./ Napirendi pont
Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéréről szóló rendelet
megalkotása
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester és Dr. Lipták Péter jegyző
Dr. Lipták Péter: a rendelet megalkotására azért van szükség, mert a
közelmúltban az önkormányzat egyik ingatlanát olyan állapotban hagyták el,
ami számunkra nem elfogadható, ezért véleményem szerint olyan bérleti árat

kell megszabni, ami arra sarkallja a bérlőket, hogy vigyázzanak a bérelt
ingatlanra. Továbbá a bérleti díjak még 1999 éviek, ezért is módosítanunk
kell. Amint az a rendeletben olvasható, a lakások bérbe adása
háromféleképpen történhet. Szociális alapon, közérdekű célra, és
költségelven. Az árak pedig az 1. számú mellékletben láthatóak.
Dr. Baranyi István: kérdés ezzel kapcsolatban?
Molnár Árpádné: a szolgálati lakásokkal kapcsolatban, ha emeljük az árakat,
akkor a felújításokat mikor végzi el az önkormányzat?
Dr. Baranyi István: ez a korábbi években úgy történt, hogy ha lakó jelezte,
hogy szükséges, akkor elvégeztük a felújításokat.
Dr. Lipták Péter: ezt ketté kell bontani, mert az önkormányzat csak az
ingatlanok szerkezeti állapotáért felel, a lakás komfortosságára bérlőnek kell
költeni.
Vári József: egyetértek. A legegyszerűbben úgy lehetne megfogalmazni, hogy
ami kívül van, az az önkormányzat felelőssége, ami belül, az a lakóé.
Dr. Baranyi István: a díjak elfogadhatóak?
Gregus Ilona: pár évvel ezelőtt felbecsültettük ezeket, a lakásokat, akkor nem
határoztak meg négyzetméterenkénti árat?
Vári József: két szolgálati lakást becsültettünk fel akkor, de az
ingatlanbecslőnek nem az a dolga, hogy meghatározza a négyzetméterenkénti
árat, hanem az ingatlan forgalmi értékének meghatározása.
Dr. Baranyi István: akkor szavazhatunk erről? Aki egyetért, kérem,
kézfeltartással jelezze. 3 igen. Aki nem. Aki tartózkodik. Hárman.
Dr. Lipták Péter: ez azt jelenti, hogy nem született rendelet.
Dr. Baranyi István: milyen módosítási javaslat van?
Molnár Árpádné: vizsgáljuk felül az ingatlanok állapotát, és azután szabjunk
árat.
Vári József: azzal nem megyünk semmire. Mit vizsgál felül? A jogszabálytól
nagymértékben nem térhetünk el, maximum a bérleti díjakon tudunk
változtatni.
Dr. Baranyi István: akkor mi a megoldás?
Gregus Ilona: részemről az állaga miatt úgy gondolom, hogy nem lehet
nagyon megemelni.

Zalai Antal 14: 30 perckor elhagyta a termet
Vári József: mekkora a javasolt emelés?
Dr. Baranyi István: 32-33%.
Vári József: akkor javaslom, hogy a mellékletben az összkomfortos
közérdekből bérbe adott lakások bérleti díja 150 Ft helyett 125 Ft/m2 / hó
legyen, a komfortos lakások díja 125 Ft helyett 120 Ft/m2 / hó legyen. A
szociális alapon bérbe adott összkomfortos lakásbérleti díja pedig szintén
125 Ft helyett 120 Ft/m2 / hó legyen.
Dr. Baranyi István: akkor ez az ár összkomfortos lakás esetén kb. 1300 Ft/
100 m2. Így elfogadható? Aki a módosításokkal elfogadja a rendeletet,
kérem, kézfeltartással jelezze.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az

5

igen

13./2013.( V.2. ) önkormányzati rendeletet az
Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről
A rendelet a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.

7./ Napirendi pont
Az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére
vonatkozó egyes szabályokról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester Dr. Lipták Péter jegyző
Dr. Lipták Péter: a Békés Megyei Kormányhivatal állásfoglalása szerint
külön kell bontani az önkormányzat tulajdonában lévő lakáscélú, és nem
lakáscélú ingatlanokat.
Dr. Baranyi István: én átolvastam a rendeletet, és javaslom, hogy a
Községháza Díszterme ne szerepeljen ebben a felsorolásban. Ezt vegyük ki.
Dr. Lipták Péter: rendben.
Vári József: annyi észrevételem lenne, hogy a 7 § 4 bekezdésében a „díját”
szónak szerintem nincs értelme, mert a mellékletben leírtak szerint a civil
szervezetek térítésmentesen használhatják ezeket, a helyiségeket havi 1
alkalommal.

Dencsi Erika: ezért is szeretném kérdezni, hogy akkor mi a helyzet a
Teleházzal? Hiszen, ha visszaköltözünk a Művelődési Házba, akkor mi
folyamatosan ott működünk. Ez azt jelenti, hogy akkor fizetnünk kell?
Dr. Baranyi István: természetesen nem.
Vári József: nagyon egyszerű a megoldás, bele kell tenni a rendeletbe, hogy
aki közfeladatot lát el, ingyen használhassa ezeket, a helyiségeket.
Dr. Baranyi István: akkor tehát, aki a módosításokkal elfogadja a
rendeletet, kérem, kézfeltartással jelezze.

Pusztaföldvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az

5

igen

14/2013. (V.2.) számú rendeletet az önkormányzat tulajdonában álló
nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról
A rendelet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.

8./ Napirendi pont
Közterület rendjéről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester és Dr. Lipták Péter jegyző
Dr. Lipták Péter: az előterjesztésben is olvasható, hogy az új rendelet
megalkotása legfőképpen a díjak aktualizálása miatt van szükség.
Dr. Baranyi István: arról nem is beszélve, hogy sok esetben milyen
állapotban hagyják ott a területet az árusok. A díjak emelése talán ráveszi
őket, hogy rendezettebb környezetet hagyjanak maguk után. Aki elfogadja a
rendeletet, kérem, kézfeltartással jelezze.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az

5

15/2013. (V.2.) számú rendeletet a közterület rendjéről
A rendelet a jegyzőkönyv 5. számú melléklete
9./ Napirendi pont
Folyószámla- hitelkeret igénybevételének megtárgyalása
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester

igen

Dr. Baranyi István: az Önkormányzat az OTP Banknál vezetett
folyószámlájához kapcsolódóan 2013. évben is folyószámlahitel felvételét
tervezi. A Bank az alábbi határozatot kéri elfogadni, amely a szerződéskötés
alapfeltétele.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
58/2013./IV.30./KT. sz. határozat
1. Pusztaföldvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy az Önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében az OTP
Bank Nyrt. Dél-Alföldi Régió Békéscsabai Igazgatóságától-mint számlavezető
intézettől 7.900.000.- Ft összegű folyószámla-hitelkeretet vesz igénybe. A
folyószámla-hitelkeret lejárata: 2013.09.30.
2. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Hitelt, kamatát és járulékos költségeit a
Hitel teljes futamideje alatt beépíti a költségvetésébe. Az OTP Bank Nyrt.
részére más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett
vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára
(beleértve a Pénzforgalmi Bankszámlát és az egyéb számlákat) ahol ezt
jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást
biztosít. Az Önkormányzat hozzájárul a helyben maradó személyi
jövedelemadó, a települési önkormányzatok jövedelemkülönbségének
mérséklését szolgáló támogatás, valamint a normatív hozzájárulás és egyéb
támogatások OTP Bank Nyrt. javára történő engedményezéséhez és
tudomásul veszi, hogy az engedményezett bevételeket az OTP Bank Nyrt. a
folyószámlahitelből eredő tartozás törlesztésére fordítja.
3. Az Önkormányzat megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a Hitel
futamideje alatt amennyiben a Pénzforgalmi Bankszámláján, valamint a
központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámláján a jelen szerződés
alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll
rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a helyi
adók és a gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget
az Önkormányzat Pénzforgalmi Bankszámlájára átvezesse.
4. Az Önkormányzat
megfizetésére.

kötelezettséget

vállal

a

hitel

és

járulékaink

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az ügylet
egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti szerződések
aláírására.
Határidő: folyamatosan
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester és Dr. Lipták Péter jegyző

10./ Napirendi pont
Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
Dr. Baranyi István: véleményem szerint a közmeghallgatás időpontját év
végére kellene tenni. Azt lehet, Péter?
Dr. Lipták Péter: természetesen, a lényeg, hogy naptári évben meg legyen
tartva.
Vári József: javaslom, hogy a november 12. napján 17 órakor legyen.
Dr. Lipták Péter: és a rendőrségi fórum is akkor lenne?
Dr. Baranyi István: nem, azt május – júniusban megtartanánk. A
közmeghallgatás napirendi pontjai: az egyes 2013. év értékelése, a kettes
pedig közép –és hosszú távú tervek. Akkor ez így elfogadható? Aki egyetért,
kérem, kézfeltartással jelezze.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
59/2013./IV.30./KT. Sz határozat
Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013.
közmeghallgatás időpontját 2013. november 12. napban határozza meg.

évi

Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester
11./ Napirendi pont
Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex belvízrendezési
program megvalósítása belterületen és a csatlakozó társulási csatornán
I. ütempályázat
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
Dr. Baranyi István: a szerződésmódosításra azért van szükség, mert a
nyertes cégnek, az F-W Konzorciumnak megváltozott a számlaszáma, és
megváltozott a fizetés ütemezése.
Dr. Lipták Péter: ezen kívül lefolytattak egy szabálytalansági eljárást,
aminek most már vége van és mindent rendben találtak a közreműködő
hatóságnál, a Darfü-nél.

Dr. Baranyi István: tehát, még egyszer nyomatékosítanám, hogy nem a
műszaki tartalomban, nem az árban, nem telepítésben, csakis a fizetés
ütemezésében történt változás. A munka folyik tovább a tervek szerint.
Dr. Lipták Péter: a 9. számú szerződésmódosítást kell elfogadniuk a
képviselőknek.
Dr. Baranyi István: aki egyetért a szerződésmódosítás elfogadásával, kérem,
kézfeltartással jelezze.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
60/2013./IV.30./KT. Sz határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Belvízrendezés az
élhetőbb településekért” tárgyú, DAOP 5.2.1/D-2008-0002 azonosítószámú
projekt keretében benyújtott 9 darab Támogatási Szerződés módosítást az
előterjesztett tartalommal elfogadta.
A támogatási szerződés 9. számú módosítása a jegyzőkönyv 6. számú
mellékletét képezi.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester
12./ Napirend
Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújításra,
pályázat benyújtása (8/2013.(III.29.) BM. Rendelet alapján)
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
Dr. Lipták Péter: az elmúlt évben is volt ez a BM pályázat, akkor nyertük
meg a kamerára a forrást, akkor a Sportcsarnok nem nyert, most újra be
tudjuk adni, annyi előnyünk van a tavalyihoz képest, hogy egy
önkormányzat egy pályázatot tud beadni, tehát a sok célterület közül
mindenkinek egyet kell kiválasztani, mi most erre fogunk koncentrálni.
A számok jól láthatóak az előterjesztésben.
Dr. Baranyi István: tartalmilag nem változott, csak a költségvetést kellett az
idei évhez igazítani. Jelen esetben két határozatot kell a testületnek
elfogadnia. Aki a 61-es számú határozatot elfogadja, kérem, kézfeltartással
jelezze.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

61/2013. (IV. 30.) számú Kt. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy „az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó
fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól”
szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendelet keretében pályázatot kíván
benyújtani a Pusztaföldvár 190/1 Hrsz.-ú, természetben 5919
Pusztaföldvár, Táncsics utca 65. szám alatt található „a Szent
Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda tornatermének
felújítása” céljából.
Képviselő-testület a bruttó 19.010.240,- Ft összköltségű
beruházáshoz a pályázat keretében bruttó 17.901.216,- Ft
összegű vissza nem térítendő támogatást igényel és a
pályázathoz kapcsolódó bruttó 1.901.024,- Ft önerőt a
fejlesztési céltartalék terhére biztosítja.
Képviselő-testület vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló
beruházás megvalósítása során az építéssel járó fejlesztési célok
tekintetében
kapott
támogatás
legalább
5
%-át
közfoglalkoztatottak alkalmazására fordítja.
Képviselőtestület vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló
beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 évig az
eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó
hatályos jogszabályok betartásával – hasznosítja.
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester
Határidő: 2013. május 3.

Dr. Baranyi István: és aki a határozati javaslattal egyetért, kérem,
kézfeltartással jelezze.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
62/2013. (IV. 30.) számú Kt. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy „az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó
fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól”
szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendelet keretében benyújtandó, „a
Szent
Imre
Katolikus
Általános
Iskola
és
Óvoda
tornatermének felújítása” tárgyú projekthez 10%-os, azaz
1.901.024,- Ft összegű tartalékot képez a fejlesztési céltartalék
terhére. A tartalék kizárólag az esetlegesen felmerülő pótmunkák
elvégzésére használható fel.

Felelős: Dr. Baranyi István polgármester
Határidő: azonnal.

13./ Napirend
Egyebek (bejelentések)
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
Dr. Lipták Péter: volt ez az utcanév módosítás, amikor a Ságvári utca Varjas
utca lett, itt a Földhivatal módosítást kért, mert én a határozatban úgy
azonosítottam be az utcát, hogy a rajta lévő két ház helyrajzi számát adtam
meg, de nem így kellett volna, eljárjak, és ezt a Földhivatal nem fogadja el,
mert az utcának van helyrajzi száma, és ezt kellett volna, feltüntessem. Ezért
most az előzőleg hozott határozatot módosítani kell, az utca helyrajzi számát
kell benne feltüntetni, nem a két házét.
Dr. Baranyi István: aki egyetért ezzel a módosítással, kérem, kézfeltartással
jelezze.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
63/2013. (IV. 30.) számú Kt. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő- testület), megvitatta Pusztaföldvár Ságvári Endre utca nevének
megváltoztatására
irányuló
indítványt
és
a
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 3.
pontjának felhatalmazása alapján az egyes törvényeknek a XX. századi
önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő
módosításáról
szóló
2012.
CLXII.
Törvény
rendelkezéseinek
figyelembevételével az alábbi határozatot hozta:
1./ A Képviselő- testület a Pusztaföldvár 908 helyrajzi számmal
meghatározott, „Ságvári Endre utca” elnevezésű közterületének nevét 2013.
március 15. hatállyal „Varjas utca” névre változtatja meg.
2./ A Képviselő- testület felkéri a Dr. Lipták Péter jegyzőt, hogy a
névváltozásról értesítse a szükséges személyeket, szervezeteket, hivatalokat,
a közterület nevének megváltozását a közterület nyilvántartásába vezesse át
továbbá a közterület ingatlan- nyilvántartási adatainak átvezetése érdekében
az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 27.§ (5) pontjában
meghatározott bejelentést tegye meg.

3./ A Képviselő- testület felkéri Dr. Baranyi István polgármestert, hogy a
lakosság tájékoztatása érdekében továbbá az utcanév tábláinak cseréje
érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
4./ A képviselő-testület a 19/2013./II.12./KT. sz. határozatát visszavonja.
Felelős: Dr. Baranyi István Polgármester és Dr. Lipták Péter Jegyző
Határidő: azonnal
Dr. Lipták Péter: a következő, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
megkeresett minket ezzel a díjjal kapcsolatban.
Dr. Baranyi István: minden évben megkeresnek bennünket.
Dr. Lipták Péter: a kérdés, hogy akar-e a testület valakit ajánlani erre a
kitüntetésre?
Dr. Baranyi István: nem tudom, valaha ajánlottunk-e valakit. Hány
embernek adják oda ezt egy évben?
Dr. Lipták Péter: négy, megyei szinten.
Dr. Baranyi István: szerintem, ha eddig nem ajánlottunk senkit, akkor most
se. Aki ezzel a javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
64/2013. (IV. 30.) számú Kt. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Békés Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének kezdeményezésében alapított „Békés
Megyéért” kitüntető díj tekintetében sem személyre, sem kollektívára
vonatkozó javaslatot tenni nem kíván.
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester
Határidő: 2013. június 30.

Dr. Baranyi István: a következő egy együttműködési megállapodás a
Vásárhelyi Pusztáért Szövetség létrehozásáért. Ez gyakorlatilag arról szól,
hogy volt hajdanán a Vásárhelyi Puszták, ez több települést érintett, túl is
nyúlt, mint kiderült, Pusztaföldváron is. Részt vettem a hétvégén ezzel
kapcsolatban egy megbeszélésen. Ott hosszú beszélgetés folyt arról, hogy mi
is legyen ennek a kezdeményezésnek a jogi formája, és az a döntés született,
hogy egy ilyen egyszerű megállapodás jöjjön csak létre, amely sok elvi dolgot
rögzít, de lenne egy olyan háttere, hogy pályázatokat lehetne ezzel
kapcsolatban beadni. Én javasoltam, hogy a Vásárhelyi Pusztáknak legyen

egy közös védjegye, amelynek a használatát ki kellene érdemelni. És ez a
közös védjegy egy felszálló daru lenne. Jelen pillanatban azt mondom, hogy
ez anyagilag semmibe nem kerül nekünk.
Vári József: én ebben a lehetőséget elsősorban turisztikai szempontból
látom. Adott esetben ez a szervezet nyilvántarthatná a mi vendégházunkat
például.
Dr. Baranyi István: én is azt látom ebben, hogy az a megállapodás, amit
előzőleg kötöttünk a Turisztikai Desztinációs Menedzsmenttel, az leginkább
érdekalapú, ez pedig történelmi alapú, ami számomra elfogadhatóbb.
Most ott tartunk, hogy megszavazzuk, mindenki visz egy címert, amit
elhelyeznek ott a múzeumban. Biztosan szép lesz. Akkor szavazhatunk erről?
Tehát, aki egyetért a javaslattal, kérem, kézfeltartással jelezze.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
65/2013. (IV. 30.) számú Kt. határozat
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. elfogadja a
Együttműködési
tartalommal.
2. felhatalmazza
aláírására.

Vásárhelyi Pusztákért
megállapodást jelen

a

Polgármestert

az

Szövetség
határozat

létrehozásáról szóló
melléklete szerinti

együttműködési

megállapodás

Felelős: Dr. Baranyi István polgármester
Határidő: értelem szerint
Gregus Ilona 15 óra 12 perckor elhagyta a termet.

Dr. Baranyi István: van egy kérelmünk a Hunor Polgárőr Egyesülettől,
kérik, hogy a honlapuk címében használhassák a Pusztaföldvár elnevezést.
Ezt megszavazzuk? Akkor, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

66/2013. (IV. 30.) számú Kt. határozat
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy
a Hunor Polgárőr Egyesület Weblapjának címében használja a Pusztaföldvár
szót.
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester
Határidő: értelem szerint
Dr. Baranyi István: még bejelentések keretében, Buriánné Mészáros
Magdolna kéri, hogy van egy önkormányzati ingatlan a Bajcsy utcán a házuk
mellett, ezt meg szeretné venni részletfizetés mellett, 50.000.- forintért. Van
ezzel kapcsolatban álláspontunk? Eladjuk neki?
Dr. Lipták Péter: azzal a kitétellel, hogy ő áll minden költséget.
Dr. Baranyi István: jó, tehát, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
67/2013. (IV. 30.) számú Kt. határozat
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a Pusztaföldvár 953 helyrajzi számú, természetben 5919 Pusztaföldvár
Bajcsy u. 52. szám alatt található ingatlant, Buriánné Mészáros Magdolnának
50.000.- Forintért eladja, amelyet a vevő 5 havi részletben vállal kifizetni.
Az ingatlan adás-vétellel kapcsolatos összes költséget Buriánné Mészáros
Magdolnának kell megfizetni.
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester
Határidő: értelem szerint
Zalai Antal 15 óra 24 perckor visszatért a terembe.

Dr. Baranyi István: továbbiakban, hogy a portáknál maradjunk, az újfalusi
park kapcsán, amiről már a múlt alkalommal is beszéltünk, van két porta a
park mellett. Az egyik, bizonyos Rafael Istváné, és azon van huszonhét ezer,
és tizennégy- ezer kétszáztíz forint teher, ami most már végrehajtás alatt van.
Ő azt mondta, hogy ezt eladná, ha ezt mi elengednénk.

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

