Pusztaföldvár Községi Önkormányzat
5919 Pusztaföldvár, Rákóczi u. 66.
Tel.: 68/422-000, 422-001
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9./2013.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.
május hó 29. napján megtartott soros nyílt ülésén.

Jelen vannak:

Dr. Baranyi István polgármester
Zalai Antal alpolgármester
Dencsi Erika (később érkezett)
Gregus Ilona
Molnár Árpádné
Mátó Józsefné
Vári József képviselők

Meghívottak:

Dr. Lipták Péter jegyző
Dr. Czecher Péter Alezredes
Ferenczi Péter körzeti megbízott
Pepó Jánosné szakmai vezető
Gyarmatiné LAduver Márta
Dr.Baranyiné Lantos Erika
Tóth Imre
Puskás Tibor intézményvezető

Dr. Baranyi István polgármester tisztelettel köszönt minden jelenlévőt és az
ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 6 képviselő
jelen van. Dencsi Erika Képviselő Asszony jelezte, hogy később érkezik.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. A Napirendben annyi módosítás
lenne, hogy Pepó Jánosné, a Csanádapácai Gyöngyfüzér Szociális Központ
vezetője kérte, hogy halaszthatatlan teendői miatt a szociális alapellátásokról
szóló beszámolót hamarabb hallgassuk meg, így az a negyedik napirendi
pont helyett a második lenne.

Továbbá Mátó Józsefné Képviselő Asszony javaslatára a harmadik napirendi
pontban szereplő közművelődési feladatokról szóló beszámolót halasszuk el a
következő soros testületi ülésre, tekintettel arra, hogy Gyarmatiné Laduver
Márta művelődésszervező asszony a mai testületi ülésen nem tud jelen lenni.
A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a módosított napirendet.
Napirendi javaslat:
1./ Az Orosházi Rendőrkapitányság beszámolója
közbiztonság helyzetéről településünkön
Előadó: Dr. Czecher Péter rendőrkapitány

a

közrend

és

2./ Pusztaföldvári Településszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság 2012. évi pénzügyi beszámolójának az elfogadása
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
3./Beszámoló a közművelődési feladatokról
Előadó: Gyarmatiné Laduver Márta művelődésszervező
4./ Az önkormányzat szociális ellátásairól szóló beszámoló
Előadó: Pepó Jánosné szakmai vezető
5./ Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló beszámoló
Előadó: dr. Lipták Péter jegyző
6./ Parlagfű elleni védekezési terv tárgyalása és a közérdekű védekezés
végrehajtójának kijelölése
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
7./ „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás, Társulási Megállapodásnak módosítása
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
8./ START programmal kapcsolatos beszámoló
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
9./ Egyebek (bejelentések)
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester

1.Napirendi pont
Az Orosházi Rendőrkapitányság beszámolója a közrend és közbiztonság
helyzetéről településünkön
Előadó: Dr. Czecher Péter rendőrkapitány

Dr. Baranyi István: tehát az első napirendi pont a Rendőrkapitányság
beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetéről településünkön. Kapitány
Úr, van-e valami szóbeli kiegészítés a beszámolóhoz?
Dr. Czecher Péter: én nagyon röviden szeretném kiegészíteni a beszámolót,
és inkább kérdéseket, hozzászólásokat várok. Egy dolgot azonban fontosnak
tartok kihangsúlyozni, -bár természetesen a beszámoló ezt is tartalmazza,nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy minden településen, minden körzeti
megbízott státusz be legyen töltve. Pusztaföldváron ez két álláshelyet jelent,
és nagy örömömre szolgál, hogy a tavalyi év októbere óta Ferenczi Péter
kollégám betölti a második álláshelyet is, így mostanra elértük, hogy
megyénkben a körzeti megbízotti létszám teljesen betöltött.
Véleményem szerint a beszámoló majdnem mindent tartalmaz, úgy
gondolom, hogy a közbiztonság jelentősen javult, és így inkább az Önök
kérdéseit, véleményét várom.
Dr. Baranyi István: Akkor testület? Hozzászólás? Kérdés?
Mátó Józsefné: én meg vagyok elégedve a mostani rendőri ellátással,
napközben látom őket, úgy gondolom, hogy jó kapcsolatban vannak a
lakossággal. A betelepültek aggasztanak, az Újfaluban az idősek félnek, de
én is csak annyit tudok mondani, hogy be kell zárni az ajtókat.
A rendezvényeken mindig látom a rendőreinket, ahogy az iskolában is, és
alapvetően meg vagyok elégedve.
Gregus Ilona: mint illetékes-, ha már iskola- én is el tudom mondani, hogy
sokat találkozunk, sokat beszélgetünk, és ezúton szeretném megköszönni a
munkájukat.
Zalai Antal: úgy gondolom, hogy településünkön megvalósult a „látható
rendőr”. Természetesen a bűnözés megelőzésében nagy segítség, hogy április
óta új mezőőrünk van, aki külterületen biztosítja a rendet, és úgy gondolom,
hogy ebben maximálisan támogatjuk.
Dr. Baranyi István: Kérdés? Hozzászólás? Ha nincs, akkor az Orosházi
Rendőrkapitányság 2012. évi beszámolóját szavazásra bocsátom.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
76/2013./V.29./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Orosházi
Rendőrkapitányság Csanádapáca Község közbiztonságának 2012. évi
helyzetéről és a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló
beszámolóját – megköszönve a Kapitányság munkáját – elfogadja.
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester
Határidő: azonnal

2. Napirendi pont
Az önkormányzat szociális ellátásairól szóló beszámoló
Előadó: Pepó Jánosné szakmai vezető
Pepó Jánosné: Akkor először is szeretnék bemutatkozni a Tisztelt Képviselőtestületnek, mert személyes bemutatkozásra még nem volt lehetőségem.
Pepó Jánosné vagyok, Nagybánhegyesen élek, ahol én is tagja vagyok a
képviselő-testületnek, de Csanádapácán dolgozom, ahogy azt Önök is tudják.
Ennyit rólam, és szeretném megkérdezni, hogy a Képviselő-testület
megfelelőnek találja-e a beszámolót, van-e olyan, amiről bővebben
szeretnének hallani?
Az elmúlt év augusztusától látom el ezt a feladatot a községben, próbálom
segíteni a szociális alapellátások munkáját. A 2012. évi Kormányhivatali
ellenőrzés sok munkát, bepótolni valót adott nekünk, de úgy gondolom,
hogy- természetesen Polgármester úrral és Jegyző Úrral egyeztetvemegoldottuk a problémákat, és bízunk benne, hogy az idei év könnyebb lesz.
Persze feladatok most is vannak, most kértük a házi segítségnyújtásban a 40
fő ellátott 50 főre emelésének engedélyeztetését. Az önkormányzat dolgozói
készítettek egy kis demográfiai kimutatást. Ebből kitűnik, hogy a jogosultak
száma 312 – ez tulajdonképpen a lakosság 17 %-a – és még csak most
kérvényeztük 50 fő ellátását. Így azt gondolom, hogy még most sem
merítettük ki azt a számot, amit megtehettünk volna. Egy dolog az, ha valaki
nem tudja ellátni magát, és pelenkázni kell, és mindenféle dologban segíteni,
de az csak az egyik része a dolognak. A szociális ellátás nem csak abból áll,
hogy pelenkázunk, injekciózunk, vagy a szájába adjuk a gyógyszert, mert
végül is az a célunk, hogy tovább maradjon az ellátott fitt, tovább
megmaradjanak az emberi kapcsolatai szociális értelemben, és az a
tapasztalatunk, hogy az idős emberek leginkább a beszélgetést igénylik. Most
erre van a legkevesebb idő, mert biztosan Önök is tudják, hány ember
dolgozik most effektíve a házi segítségnyújtásban. Ezen próbálunk most
javítani.
Dr. Baranyi István: ez azért fontos, és örülök, hogy kitértél erre, mert
gyakran vannak olyan hangok, hogy ez vagy az miért kap szociális ellátást,
és nem biztos, hogy ennek a fajta ellátásnak az a célja, hogy megvárva azt,
hogy valaki effektíve rokkanttá válik, én azt gondolom, hogy abban a
stádiumban, amikor valaki még méltóságteljesen él, akkor is kaphat ilyen
ellátást. Mert 312 ember azért nincs a faluban, aki mozgásképtelen, az
szociális katasztrófa lenne, de a jogszabály szerint akkor valamiért
mégiscsak jogosult szociális alapellátásra.
Pepó Jánosné: igen, és a kimutatás szerint 75 év felettiek vannak a
településen 149-en, ez a lakosság 8%-a, ebből ellátunk jelenleg 40-et. A
jogszabály pedig nemcsak életkorhoz köti a jogosultságot, hanem, ha
valakinek van egy krónikus, mondjuk pszichiátriai betegsége, ami amúgy is
egy rejtőzködő dolog, korától függetlenül is bekerülhet az ellátotti rendszerbe.
Ezért nagyon fontos, hogy a szociális és az egészségügyi terület együtt
dolgozzon, mert ez egy nagyon jó jelzőhálót képez.

Gregus Ilona: szeretném megkérdezni, szerepel-e a terveik között programok
szervezése az időseknek? Van-e valami elképzelés erről?
Pepó Jánosné: Igen, vannak terveink arra, hogy az időseket kicsit
kimozdítsuk a mindennapokból. Megpróbálunk néhány programot szervezni
az idősek napja, az idősek hete alkalmából. Csanádapácán évente kétszer
rendezünk ilyet, most volt egy majálisunk, és a másik az idősek hete lesz.
Dr. Baranyi István: Kérdés? Hozzászólás?
Mátó Józsefné: én meg vagyok elégedve a mostani szociális ellátással, a
dolgozók munkájával is, az újak is nagyon jól beilleszkedtek, nagyon aktívak.
Ilyen téren nincs probléma.
Dr. Baranyi István: ha nincs több kérdés, akkor a beszámoló elfogadását
szavazásra bocsátom.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
77/2013./V.29./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
szociális alapellátások 2012. évről szóló beszámolóját, és azt jóváhagyólag
elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester
3. Napirendi pont:
Pusztaföldvári Településszolgáltató Nonprofit Korlátolt
Társaság 2012. évi pénzügyi beszámolójának az elfogadása
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester

Felelősségű

Dr. Baranyi István: némi magyarázattal tartozom, azért van ma a testületi
ülés a meghirdetett tegnap helyett, mert a kft. jelentését, még a felügyelő
bizottságnak véleményeznie kellett, ami ma délelőtt meg is történt. Annyit el
kell mondanunk, hogy a kezdeti nagy tűzifa lendület alábbhagyott, és ez
azért nagy változást hozott a kft. életébe. Az illegálisan tűzifát árusítók
komoly kárt okoztak.
Dr. Baranyiné Lantos Erika: ez és az aszálykár. A befektetett összeget a
mezőgazdaság messze nem hozta vissza, illetve a konyha is igen alacsony
árakkal dolgozik. Most volt egy 100 forintos emelés, de az is csak
szeptembertől fog realizálódni, az viszont visszamenőleg. Igyekszünk.
Mátó Józsefné: én jónak látom a beszámolót és mindent.

Tóth Imre: ez egy teljes év, ellentétben az előzővel, de ha mindent
időarányosan nézünk, akkor kb. azonos a két év teljesítménye. A mérleg
mutatja a nyereséget, noha ennek egy része eszközökben van. Amit
korábban mondtam, az most is áll, hogy a kft. annyira adósodik el,a
mennyire a tulajdonos engedi.
Dr. Baranyi István: igen, ha a kft. nincs, akkor ugyanezek a problémák az
önkormányzatnál jelentkeznek. Az tiszta sor, ha a kft.-t hosszú ideig
veszteséges működésre kényszerítjük, akkor nem tud mást csinálni, mint
hogy veszteségesen működik. Reméljük hosszú távon meg fogja érni nekünk.
Van- e kérdés?
Ha nincs, akkor a beszámolót szavazásra bocsátom.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
78/2013./V.29./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Pusztaföldvári Településszolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi „egyszerűsített
éves
beszámoló”-ját,
eredmény-kimutatását
elfogadja,
valamint
a
Pusztaföldvári Településszolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31-én
fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló könyvvizsgálói
jelentést tudomásul veszi.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester
4. Napirendi pont:
Az önkormányzat gyermekjóléti
ellátásáról szóló beszámoló
Előadó: dr. Lipták Péter jegyző

és

gyermekvédelmi

feladatainak

Dr. Lipták Péter: a beszámolót a jogszabály 9 pontjának figyelembevételével
írtuk meg. Május 31-ig kell a Békés megyei Kormányhivatalnak felterjeszteni,
ők majd elfogadják, vagy kérik, hogy egészítsük ki, amire a tavalyi évben is
volt példa, a bölcsődei ellátással kapcsolatban. Ennek az idei évben sem
tudunk eleget tenni, mert sem a bölcsődei, sem a családi napközi ellátásra
nincs igény a településen.
Dr. Baranyi István: kérdés? Ha nincs, akkor szavazásra bocsátom.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

79/2013./V.29./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2012. évre vonatkozó értékelést
elfogadja.
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az értékelést küldje meg a Békés
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére.
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester és dr. Lipták Péter jegyző
Határidő: 2013.06.30.
5. Napirendi pont:
Parlagfű elleni védekezési terv tárgyalása és a közérdekű védekezés
végrehajtójának kijelölése
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
Dr. Baranyi István: eltetszettek olvasni az előterjesztést, ebből kitűnik,
milyen lehetőségeink vannak. Van- e kérdés?
Ha nincs, akkor ezt így elfogadhatjuk?
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
80/2013./V.29./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Község Képviselő-testülete
1. az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti propagandaanyagot és 2. sz.
melléklet I. és II. pontja szerinti felhívást a 2013. júniustól-októberig terjedő
időszakban, a kábeltelevízióban és az Interneten közzé teszi.
2. 2013. évben a Pusztaföldvári Településszolgáltató Kft.-t jelöli ki a
közérdekű munkavégzés végrehajtójának.
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester és Dr. Lipták Péter jegyző
Határidő: 2013. június 30.
6. Napirendi pont:
„KÖZÉP-BÉKÉSI
TÉRSÉG”
Ivóvízminőség-javító
Társulás, Társulási Megállapodásnak módosítása
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester

Önkormányzati

Dr. Baranyi István: erről annyit tudok elmondani, ugyanaz a történet, mint
a kistérségi társulásnál, tulajdonképpen jogszabálykövetésről van szó.
Kérdés? Ha nincs, akkor, 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:
81/2013./V.29./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a „KÖZÉPBÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, Társulási
Megállapodásnak módosítását, az alábbiak szerint:
A
TÁRSULÁSI
MEGÁLLAPODÁS
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS
MÓDOSÍTÁSRA KERÜL A KÖVETKEZŐK SZERINT:

MIATT

•

A Preambulum hatályon kívül kerül, helyette az alábbi szövegezés
kerül elfogadásra: „A „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” IVÓVÍZMINŐSÉGJAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS önkormányzati képviselőtestületei
(továbbiakban:
Tagok)
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 87-95 §-ai alapján
társulást hoznak létre abból a célból, hogy a Dél-alföldi Régió
Ivóvízminőség-javító Programjának II. – megvalósítási - szakaszában
eredményesen vegyenek részt, az ivóvízminőség-javító beruházásokhoz
a megfelelő mértékű önerejük biztosítása mellett a Magyar Köztársaság
költségvetése és az Európai Unió által biztosított vissza nem térítendő
támogatás lehívására jogosultságot szerezzenek, majd a működtetést,
az egységes, lakosságbarát díjpolitikán alapuló egészséges ivóvízszolgáltatást biztosítani tudják.

•

A Társulási Megállapodás I.1. fejezetében a döntéshozatalra vonatkozó
szabályok a következők szerint módosulnak:

•

•

egyszerű többségi szavazást igénylő döntést változatlan szabályok
mellett hozza meg a Társulási Tanács, azzal, hogy egyszerű többség
esetén is az igen szavazatoknak meg kell haladniuk a jelen lévő
tagok szavazatainak több, mint felét, de el kell érniük az általuk
képviselt települések lakosságszámának egyharmadát

•

minősített döntéshozatalnál a társulás tagjai számának több, mint
a fele, és a társulás tagjai szavazatának több, mint fele egyetértése
szükséges, de ezen szavazatoknak el kell érniük a társulásban részt
vevő tagok által képviselt települések lakosságszámának a felét is.

A Társulási Megállapodás I.1. fejezetében a Társulási Megállapodás
felmondására vonatkozó szabályok hatályon kívül kerülnek, helyére a
következő rendelkezés kerül:
„A társulásból kiválni legalább hat hónappal korábban hozott döntés
alapján a naptári év utolsó napjával lehet, ha törvény vagy a Társulási

Megállapodás másként nem rendelkezik. A kiválásról szóló minősített
többségű szavazataránnyal hozott képviselőtestületi döntésről az
érintett Önkormányzat a Társulási Tanácsot, illetve annak tagjait a
tárgyév június 30. napjáig értesíteni köteles.”
A társulási megállapodásban a Társulási Megállapodás felmondására
vonatkozó kifejezés kiválás kifejezésre változik.
•

A Társulási Megállapodásban az 1997. évi CXXXV. törvényre és az
1990. évi LXV. törvényre utalás mindenütt a 2011. évi CLXXXIX tv-re
változik.

•

A Társulási Megállapodásban az Elnökhelyettes elnevezések Alelnök
kifejezésre változnak.

•

Az itt nem érintett részeiben a hatályos egységes szerkezetű Társulási
Megállapodás egyéb rendelkezései változatlanul maradnak.

Határidő: 2013. június 14.
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester
7. Napirendi pont:
START programmal kapcsolatos beszámoló
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
Dr. Baranyi István: ezen belül 4 projekt van, most fő csapás a járdaépítés,
ennek határideje 2013. június 30., amit úgy tűnik, tudunk tartani a rossz
idő ellenére is.
17:38 perckor megérkezik Dencsi Erika képviselő
Mátó Józsefné: elolvastam a beszámolót, nagyon tetszik, csak azt gondolom,
hogy Tóni bácsi emberfeletti munkát végez, és talán sok is neki egy kicsit.
Dr. Baranyi István: ott van Melinda a növénytermesztőknél,
állatgondozók pedig szinte önállóak, így nincs teljesen egyedül.

az

Mátó Józsefné: én minden tekintetben elégedett vagyok.
Dr. Baranyi István: ennek szellemében, akkor, aki egyetért a beszámoló
elfogadásával, kérem, kézfeltartással jelezze.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

82/2013./V.29./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Start
munkaprogramról szóló beszámolót és azt módosítási javaslat nélkül
elfogadta.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester
8. Napirendi pont:
Egyebek (bejelentések)
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
1. pont: Mag-ház Egylet kérelme.
Dr. Baranyi István: akkor a Magház Egylet kérelme. A múltkor már
beszéltünk róla, hogy úgy, mint tavaly, a parképítéssel kapcsolatos
költségeiket meghitelezzük, csak valamilyen módon határozat akkor erről
nem született. Testületi döntés hiányában ez az összeg nem kerülhet
kifizetésre. Erről lehet szó? Akkor, aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással
jelezze.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
83/2013./V.29./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mag-ház
Egylet által benyújtott pályázati önrészre
irányuló kérelmének helyt ad, és részükre
425.671Ft
átutalását
engedélyezi
az
Önkormányzat
költségvetési
számlájáról,
kölcsön címén.
A kölcsön összegét a Mag Ház Egylet legkésőbb
a pályázati pénzeszköz kézhezvételekor a
Községi Önkormányzat költségvetési számlájára
visszautalja.
2. pont: DAREH üzletrészvásárlás
Dr. Baranyi István: a következő a DAREH szemétszállítással- gyűjtéssel
kapcsolatos szerződése. Ez 10 évre szól.
Vári József: ez a 250.000.- forint egyszeri költség?

Dr. Baranyi István: igen.
Molnár Árpádné: és nyilván 10 év múlva sokkal többet fog érni.
Dr. Baranyi István:
kézfeltartással jelezze.

akkor

szavazhatunk?

Aki

egyetért,

kérem,

Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
84/2013./V.29./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Község Képviselő Testülete döntött arról, hogy csatlakozni
kíván a Békés- Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez (5746, Kunágota,
Rákóczi út 9.; cégjegyzékszám: 04-09-009182, adószám: 21492587-2-04,
képviseli: Bondár Lajos ügyvezető) 250.000.- Ft üzletrész vásárlásával.
Ennek fedezetét a 2013-as költségvetésben biztosítja.
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester
Határidő: értelem szerint
3. pont: Térfigyelő kamera létesítéssel kapcsolatos ajánlatok
Dr. Baranyi István: a következő a térfigyelő kamerával kapcsolatos
árajánlatok, ezekből 3 van, véleményem szerint a legkedvezőbb Csatlós Antal
újkígyósi vállalkozó ajánlata, én ezt javaslom elfogadni. Kérdés?
Hozzászólás? Ha nincs, szavazhatunk? Aki egyetért a javaslattal, kérem,
kézfeltartással jelezze.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
85/2013./V.29./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
térfigyelő kamera rendszer erősáramú villamos betáplálásához Csatlós Antal
vállalkozó (5661, Újkígyós, Dr. Pándy Kálmán u. 15.) árajánlatát fogadja el.
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester
Határidő: értelem szerint
4. pont: PKKE kérelme
Dr. Baranyi István: van egy kérelmünk Erikától, vagyis a PKKE-től, a
kemence építésével kapcsolatban. Kérik, hogy a részükre egyébként
elkülönített 200.000.- forintot fizessük ki, és kölcsön pedig 800.000.-

forintot, amit elszámolás
kézfeltartással jelezze.

után

visszafizetnek.

Aki

egyetért,

kérem,

Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
86/2013./V.29./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
úgy határoz,
hogy a
Pusztaföldvárért Kiemelten Közhasznú Egyesület
által benyújtott pályázati önrészre irányuló
kérelmének helyt ad, és részükre 800.000.- Ft
átutalását
engedélyezi
az
Önkormányzat
költségvetési számlájáról, kölcsön címén.
A kölcsön összegét a Pusztaföldvárért Kiemelten
Közhasznú Egyesület legkésőbb a pályázati
pénzeszköz
kézhezvételekor
a
Községi
Önkormányzat
költségvetési
számlájára
visszautalja.
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester
Határidő: értelem szerint
5. pont: Szarvas Város ajánlati felhívása
Dr. Baranyi István: a továbbiakban Szarvas Város indítványa következik.
Felajánlanak nekünk megvételre néhány részvényt. Véleményem szerint
nekünk erre sem pénzünk, sem szükségünk nincs. Kérdezem a Képviselőket,
van-e kérdés? Akkor, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
87/2013./V.29./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy Szarvas Város Önkormányzatának ajánlatát elutasítja.
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester
Határidő: értelem szerint
Dr. Baranyi István: és a végére az ellenőrzési terv módosítása. Előttünk az
előterjesztés. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.

Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
88/2013./V.29./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1.
melléklete
szerinti
tartalommal
módosítja
Pusztaföldvár
Községi
Önkormányzat 2013. évi ellenőrzési tervéről szóló Pusztaföldvár Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete 143/2012. (XI.13.) sz. Kt. határozatának 1.
mellékletét.
Határidő: Dr. Lipták Péter jegyző
Felelős: folyamatosan

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

