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

11./2013.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.
június hó 25. napján megtartott soron kívüli nyílt ülésén.

Jelen vannak:

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

Meghívottak:

Dr. Lipták Péter jegyző
Szegi Katalin intézményvezető
Szanka Szilvia pszichológus
Gyarmatiné Laduver Márta művelődésszervező
Puskás Tibor intézményvezető

Igazoltan távol:

Dencsi Erika Képviselő

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. A napirendben egy kisebb módosítást
vettünk tervbe, miszerint a negyedik napirendi pontban az Orosháza és
Térsége
Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati
Társulás
Társulási
Megállapodásának módosítását tárgyalnánk meg.

A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a módosított napirendet.
Napirend:
1./
Beszámoló
az
Orosházi
Kistérség Egyesített Gyermekjóléti
Központja és Családsegítő Szolgálata 2012. évi munkájáról
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
Szegi Katalin intézményvezető
2./ Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér beszámolója a 2012. évi
munkáról
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
Gyarmatiné Laduver Márta művelődésszervező
3./ Pusztaföldvár Községi Önkormányzat
Programjának (HEP) az elfogadása
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester

Helyi

Esélyegyenlőségi

4./ Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
5./ Képviselő-testület támogató határozata Magyarország Kormányának
rezsicsökkentési intézkedése mellett
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
6./ Egyebek (bejelentések)
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester

1. Napirendi pont:
Beszámoló az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja
és Családsegítő Szolgálata 2012. évi munkájáról
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
Szegi Katalin intézményvezető
Dr. Baranyi István: tisztelettel köszöntöm Szegi Katát, és Szanka Szilviát.
Néhány szóban kérlek, értékeld a beszámolót.
Szegi Katalin: nem szeretném kiegészíteni a tavalyi évről szóló beszámolót,
úgy gondolom, a két kolléganő mindent leírt.
Az idei évről pár szóban beszámolnék, idén is megrendezésre kerül az
Erzsébet-tábor nevű program, amelyen hátrányos helyzetű gyerekek vesznek
részt, idén is. A résztvevőknek 1000Ft/fő költséget kell állniuk, és az
útiköltséget, ezért gondoltuk arra, hogy a tábor Szanazugban lenne. Ez nem
túl nagy távolság.

Csütörtökön pedig, vagyis holnap után a pusztaföldvári és a csanádapácai
gyerekek átbicikliznek Gerendásra, ahol paprikás krumplival vendégelik meg
az ottaniak. Szerintem ez is egy nagyon jó kis program lesz.
Dr. Baranyi István: Kérdés? Vannak problémáitok?
Szegi Katalin: úgy gondolom, hogy Pusztaföldváron nagyon jól ellátott
mindkét terület, a gyermekvédelem, és a családgondozás is. Mindkét
kolléganő nagyon jól teljesít.
Mátó Józsefné: az utóbbi időben nagyon sokat változott az ellátás, amióta
Gigacz Edit vette át a feladatot. Elégedett vagyok az ő és Setényné
munkájával is.
Gregus Ilona: én is szeretném megköszönni a munkájukat, mert az általuk
szervezett programok nagy élményt jelentenek a gyerekeknek.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
91/2013./VI.25./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az
Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő
Szolgálata 2012. évi beszámolóját és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti
Központja és Családsegítő Szolgálat 2012. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját jóváhagyólag elfogadja.
2.) A Képviselő-testület elismerését fejezi az intézmény vezetőjének és
dolgozóinak a kistérségi családsegítő és gyermekjóléti feladat
megszervezéséért és színvonalas ellátásáért.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester
2. Napirendi pont:
Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér beszámolója a 2012. évi
munkáról
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
Gyarmatiné Laduver Márta művelődésszervező
Dr. Baranyi István: a múltkori alkalommal elhalasztottuk az IKSZT
beszámolóját, és most sort kerítenénk rá. Szeretettel köszöntöm Gyarmatiné
Laduver Mártát, művelődésszervezőnket, aki most beszámol az elmúlt évről.

Gyarmatiné Laduver Márta: köszönöm. Először beszélnék kicsit az
előzményekről. Az IKSZT pályázatot 5000 fő alatti települések részére írták
ki, azért, hogy a lakosság számára különböző informatikai szolgáltatások
elérhetőek legyenek. 2008-ban elnyertük az IKSZT címbirtokos címet, ami
aztán a későbbiekben lehetővé tette az épület felújítását.
Dr. Baranyi István: hozzátartozik, hogy nagyon sok címbirtokos a cím
elnyerése ellenére sem újította fel az épületét, annak ellenére, hogy magát a
pályázatot is megnyerte.
Gyarmatiné Laduver Márta: a cím elnyerése nagyon sok kötelező, és önként
vállalt feladatot von maga után, amely után a pályázatban plusz pontokat
kaptunk. Ilyen feladat például helyszín biztosítása rendezvényekhez.
Negyedévente háromféle programmal kell elszámolnunk, ifjúsági programok,
és információs szolgáltatások működtetése, közművelődési programok
szervezése, lakossági vállalkozások információhoz juttatása, könyvtári
feladatok ellátása, közösségi internet hozzáférés biztosítása, helyszín
biztosítása civil szervezetek számára, egészségfejlesztési programok
szervezése.
A programokkal való elszámolás nagy gondot nem okoz, hiszen nagyon sok
rendezvényünk van, talán az időbeli beosztásra kell kicsit jobban
odafigyelnünk. Félévente el kell küldenünk a programtervet, a várható
jelenlévők számával együtt.
Az épületben működik a konditerem is, április elsejétől új teremőrünk van.
Közművelődési program keretében kiállításokat rendezünk. A tavalyi év a
jótékonyság jegyében zajlott, két jótékonysági bál is megrendezésre került.
Januárban megvételre került a defibrillátor készülék. Ennek a használatát
bemutató oktatáson 106 fő vett részt. Pályázaton nyertünk színház bérletet a
békéscsabai Jókai színházba, 4 előadáson vettünk részt. Legnagyobb
ünnepségünk a 40 Aranykoronás Ünnep, amely az elmúlt alkalommal is
nagy sikerrel zárult.
Kötelező nyilvános könyvtár működtetése, a klasszikus kölcsönzéseken kívül
még rengeteg mást is csinálunk, villany-gázóra bejelentések, nyomtatványok
letöltése.
Alsós, napközis gyerekeknek mesedélutánokat tartunk. Az idén volt először a
legkisebbeknek, óvodásoknak mesemondó verseny. Író-olvasó találkozót
szerveztünk, márciusban Busch Péter, helyi kötődésű fiatalember jött el
hozzánk, aki a Mega-krimi pályázat első helyezettje. Ezen kívül biztosítunk
még internet hozzáférést, nekem az a célom, hogy a hozzánk betérő gyerekek
hasznos dologra használják a számítógépet. Én azt gondolom, hogy a
kezdeményezés beváltotta a hozzá fűzött reményeket, és a lakosok között
sokkal jobban áramlik az információ.
Dr. Baranyi István: Köszönjük szépen. Kérdés? Hozzászólás?

Gregus Ilona: én a magam részéről a közös munkát nagyon eredményesnek
tartom. Megragadva az alkalmat, elmondanám, hogy jelenleg is zajlik a PKKE
programja, épül a kemence. Ennek is az IKSZT ad otthont. Köszönöm Márti
beszámolóját.
Mátó Józsefné: én is meg vagyok elégedve, nagyon sok program, és sikeres
rendezvény van, Mártinak nagyon sok munkája van benne. Remélem a
továbbiakban is együtt tudunk dolgozni.

Dr. Baranyi István: én is úgy gondolom, hogy ez nem volt hiábavaló
vállalkozás. 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:
92/2013./VI.25./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Integrált
Közösségi és Szolgáltató Tér beszámolóját a 2012. évi közművelődési
tevékenységről, és azt jóváhagyólag elfogadta.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester
3. Napirendi pont:
Pusztaföldvár
Községi
Önkormányzat
Programjának (HEP) az elfogadása
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester

Helyi

Esélyegyenlőségi

Dr. Lipták Péter: a Helyi Esélyegyenlőségi Programról annyit kell tudni,
hogy az önkormányzat semmilyen támogatást nem vehet igénybe, vagy nem
pályázhat, ha nem rendelkezik Helyi Esélyegyenlőségi Programmal. A
kolléganő elkészítette, mindannyian megismertük, van-e kérdés?
Dr. Baranyi István: azt hiszem értjük a lényeget. Szavazásra bocsátom.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

93/2013./VI.25./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
elfogadja Pusztaföldvár Községi Önkormányzat 2013-2018 évekre szóló Helyi
Esélyegyenlőségi Programját és annak mellékleteit.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester
4. Napirendi pont:
Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosítás
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
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:
94/2013./VI.25./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy
I. az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodását (továbbiakban: Megállapodás) - a módosítással
nem érintett rendelkezések változatlanul hagyása mellett – a következők
szerint módosítja:
1.) A Megállapodás preambulumának első és második bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„AZ
OROSHÁZA
ÉS
TÉRSÉGE
IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ
ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS
önkormányzati
képviselő-testületei
(továbbiakban: Tagok) – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k)
pontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX.
törvény
(Mötv.)
87.
§
paragrafusában
foglalt
felhatalmazás, valamint:
-

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.)
illetve más hatályos jogszabályok alapján – 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 ivóvíz-szolgáltatást biztosítani tudják,
OROSHÁZA
ÉS
TÉRSÉGE
IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS néven Önkormányzati Társulást
(továbbiakban: Társulás) hoztak létre.”
2.)

A Megállapodás I.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„I.1. A Társulás tagjai, alapvető adatai és működési szabályai:

Sorszám

1.

A tag
A tag
önkormányzat neve önkormányzat
székhelye

Árpádhalom
Község
Önkormányzata
Békéssámson
Község
Önkormányzata
Csabacsűd Község
Önkormányzata

6623
Árpádhalom,
Petőfi u. 17
5946
Békéssámson,
Hősök tere 10-12
5551 Csabacsűd
Szabadság u. 41

4.

Eperjes Község
Önkormányzata

5.

Gádoros
Nagyközség
Önkormányzata
Hunya Község
Önkormányzata

2.

3.

6.

7.
8.

9.
10.

Lako Önkormán
sságs
yzati
zám
határozat
(2008
száma
.
januá
r 1én)
547
7/2010.
(II.8)
2488

186/2009
. (XII.22)

1902

313/2009
. (XII.17)

6624 Eperjes
Petőfi u. 1.

567

6/2010.
(II.3).

5932 Gádoros
Kossuth u. 16

3881

216/2009
. (XII.14)

5555 Hunya
Rákóczi út 19.

711

159/2009
. (XII.10)

Kardos Község
Önkormányzata
Kardoskút Község
Önkormányzata

5552 Kardos
Gyomai út 24.
5945 Kardoskút
Március 15. tér 3.

682

169/2009
. (XII.30).
204/2009
. (XII.14).

Kondoros Község
Önkormányzata
Nagyszénás
Nagyközség
Önkormányzata

5553 Kondoros
Hősök tere 23.
5931 Nagyszénás
Hősök útja 9.

931

5465
5370

14/2010.
(I.21).
145/2009
. (XII.15).

Képviseli:

Szarka Attila
polgármester
Barna
Jánosné
polgármester
Molnár
József
polgármester
Dr. Kiss
Csaba
polgármester
Dr. Prozlik
László
polgármester
Petényi
Szilárdné
polgármester
Brlás János
polgármeste
Lengyel
György
polgármester
Dankó Béla
polgármester
Nyemcsok
János
polgármester

11.

Orosháza Város
Önkormányzata

5900 Orosháza
Szabadság tér 46.

3035
6

481/2009
. (XII.18).

12.

Örménykút Község
Önkormányzata

5556 Örménykút
Dózsa u. 26.

446

153/2009
. (XII.10).

13.

Szarvas Város
Önkormányzata

5540 Szarvas
Szabadság u. 2527.

1757
6

691/2009
. (XII.17).

14.

Tótkomlós Város
Önkormányzata

5940 Tótkomlós
Fő út 1.

6164

440/2009
. (XII.14).

15.

Nagymágocs
Nagyközség
Önkormányzata
Pusztaföldvár
Község
Önkormányzata
Összesen:

6622
Nagymágocs,
Szentesi út 42.
5919
Pusztaföldvár,
Rákóczi u. 66.

3152

94/2011
(VI.28)

1752

159/2011
(VI.24)

16.

-

-

-

-

-

Csizmadia
Ibolya
alpolgármest
er
Szakács
Jánosné
polgármester
Besenczy
Zoltán
alpolgármest
er
Malya
György
képviselő
Atkári
Krisztián
polgármester
Dr. Baranyi
István
polgármester

8199
0

a továbbiakban a Társulás Tagjai - az egyes önkormányzati
képviselőtestületek határozata alapján tartott társulási
alakuló ülésükön hozott döntésükkel elhatározták, hogy
létrehozzák a tag önkormányzatok területén megvalósuló
ivóvízminőség-javító
program
keretében
önkormányzati
társulásukat.
A társulás tagjai megállapodtak, hogy a határozathozatal
szempontjából, 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.
A minősített többséget nem igénylő kérdésekben a
döntéshez legalább annyi tag igen szavazata szükséges,
amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és
az
általuk
képviselt
települések
lakosságszámának
egyharmadát.
A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének
minősített többséggel hozott döntése szükséges:
a) a megállapodás jóváhagyásához;
b) a megállapodás módosításához;
c) a megállapodás megszüntetéséhez;
d) a társuláshoz történő csatlakozáshoz való
hozzájáruláshoz;
e) a társulási megállapodás év közbeni felmondásához.
A csatlakozási szándék kinyilvánításához a csatlakozni kívánó
önkormányzatnak a csatlakozási szándékáról a Társulási

-

Tanácsot
a
minősített
többséggel
hozott
vonatkozó
határozatának megküldésével legalább hat hónappal korábban
értesítenie kell. A Társulási Tanács határozatában dönt a
csatlakozás időpontjáról.
A társulási megállapodást felmondani - kivéve, ha a felmondás
minősített többséggel hozott határozattal történik, vagy ha
jogszabályban előírt feltétel teljesülésének megszűnése folytán
bekövetkező hatáskörmegszűnés miatt válik év közben
szükségessé - a naptári év utolsó napjával lehet. A felmondásról
szóló minősített többségű szavazataránnyal hozott - döntést a
képviselő-testület legalább a tárgy év június 30. napjáig köteles
meghozni és a társulás tagjaival közölni. A megszűnés –
jogszabály vagy a társulás ellenkező rendelkezése kivételével –
kizárólag az év utolsó napjára szólhat.”

1. A Megállapodás I. 9. pont második bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„A társulási megállapodás – szerződésszegés nélküli – módosítását,
megszüntetését, felmondását a társulás bármely tagja csak a
Társulási
és
Támogatási,
illetve
egyéb
szerződésekben,
megállapodásokban vállalt feltételek, a tagok határozata, ezek
hiányában a hatályos jogszabályok, különösen az Mötv. szabályai
betartásával kezdeményezheti.”
2. A Megállapodás I. 10. pont d) alpontjának első bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„d) A Társulás Elnöke a Társulási Megállapodást megküldi:
− az aláírástól számított 15 napon belül a székhely szerint
illetékes Kormányhivatalnak, valamint,”.
3. A Megállapodás I. 11. pont b) és c) alpontjai helyébe a következő
rendelkezés lép:
„b) Tagi jogok és kötelezettségek:
b/1. A társult tagsággal járó feladatok teljesítése:
- A
Tag
köteles
a
Társulási
szerződésben
vállalt
kötelezettségeit
teljeskörűen
teljesíteni,
illetve
az
Ivóvízminőség-javító Programhoz kapcsolódóan a Társulást
terhelő kötelezettségek teljesítésében közreműködni.
- A társulási megállapodást általában a társulás Tagja
részéről – kártérítési és kártalanítási kötelezettség nélkül
felmondani akkor lehet, ha a felmondás nem sérti a
társulási
megállapodásba
foglaltakat,
a
hatályos
jogszabályokat,
különösen
a
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv-t.

-

A kilépés engedélyezéséről szóló döntéshez a bentmaradó
tagoknak az elszámolást el kell fogadni.

b/2. A társult tag fizetési kötelezettségei:
- Tagok rögzítik, hogy a Társulás számára bármely tag által
fizetendő fizetendő hozzájárulás, egyéb költség, kötelezettség
nem teljesítése esetén a Társulás a fizetési határidőt követő
15. naptól azonnali beszedési megbízás benyújtására
jogosult.
- A Társulási Tanács kezdeményezésére a társult tagok
minősített többséggel hozott határozatával, a naptári év
utolsó napjával kizárhatja a társulásból azt a tagot, amely a
Társulási Megállapodásban vagy a társulási határozatban
foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben
nem tett eleget.
- Kizárási oknak minősül különösen:
• ha a Tag a megállapított pénzügyi vagy egyéb
kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére, a felszólítás
kézhezvételét követő 60 napon belül sem tesz eleget,
• ha a Tag a Társulás működéséhez szükséges döntési vagy
előzetes egyeztetési kötelezettségének nem tesz eleget;
• ha a Tag a Társulás érdekei ellen cselekszik, vagy
veszélyezteti a hatékony együttműködést.
A kilépő Tag a Ptk. szerinti kártérítési felelősséggel tartozik a kilépésével
a többi Tagnak okozott konkrét és közvetlen károkért,
többletköltségekért.
b) A társulás megszűnése:
• ha a társulás tagjai az Mötv. 88. § (2) bekezdés szerinti
többséggel azt elhatározzák;
• a törvény erejénél fogva;
• a bíróság jogerős döntése alapján.
A társulás tagjai a társulás megszűnésekor kötelesek
egymással elszámolni.”
4.
A Megállapodás II.1. pontjában az ”Ötv-ben„ szövegrész helyébe az
„Mötv-ben” szövegrész lép.
7. A Megállapodás III. 12.1. pont a) alpontja törlésre kerül.
8. A Megállapodás IV. 3. pontjában a „Ttv.” szövegrész helyébe az „Mötv.”
szövegrész lép.
9. A Megállapodás VIII. 1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„VIII. 1.1. A Társulási Tanács, a Társulás Elnöke, a Társulás Alelnökei,
a Társulás Bizottságai.”
10. A Megállapodás VIII. 2.4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de minimum évente két
alkalommal tartja. A Társulási Tanács üléseit a Társulás Elnöke,
akadályoztatása esetén az Alelnök, az ő akadályoztatása esetén a
korelnök hívja össze és vezeti. Az alakuló ülést a Társulás Elnökének
megválasztásáig a delegált képviselők közüli korelnök vezeti.”
11. A Megállapodás VIII. 2.4.2. pont e) alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„e) az illetékes Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére,”.
12. A Megállapodás VIII. 2.4.3. pont helyébe a következő rendelkezés lép:
„VIII. 2.4.3. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén
legalább a szavazatok felével rendelkező képviselő jelen van.”
13. A Megállapodás VIII.2.4.7. pont b) alpontja törlésre kerül.
14. A Megállapodás VIII. 6. pontja és a pont címe a következőkre módosul:
„VIII. 6. A Társulási Tanács munkaszervezete
A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése,
végrehajtás szervezése) az Orosházi Polgármesteri Hivatal látja el az
Mötv. 95. § (4) bekezdése alapján.”
15. A Megállapodás jelen módosítása 2013. június 30. napján lép hatályba.
II. felhatalmazza a Polgármestert a módosítással egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodás aláírására.
Végrehajtásért felelős: Dr. Baranyi István polgármester a módosítással
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírásáért
Határidő: 2013. június 30.
5.

Napirendi pont:

Képviselő-testület támogató határozata Magyarország Kormányának
rezsicsökkentési intézkedése mellett
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
Dr. Baranyi István: ennek az a lényege, hogy fel szeretnék mérni, mi erről a
képviselők véleménye. Támogatott, vagy nem támogatott, hiszen ez
mindenkit érint, aki rezsit fizet. Mi a vélemény a testület részéről?
Vári József: ez egy jó szándékú döntés, de akkor tartsuk magunkat hozzá.
Dr. Baranyi István: akkor, 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:
95/2013./VI.25./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
kiáll
Magyarország
Kormányának
rezsicsökkentéssel
kapcsolatos
intézkedései mellett és támogatja céljai elérésében.
Az Önkormányzat a támogató határozatban foglaltakat közvetíti a település
lakossága felé is.
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester
Határidő: folyamatosan
6. Napirendi pont:
Egyebek (bejelentések)
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
1.pont: Lukács László ajánlata
Dr. Baranyi István: a következő egy felajánlás, ez egy ingatlan, amin
kommunális adótartozás van, és ennek elengedése fejében az illető az
önkormányzatnak ajándékozná az ingatlant. Megkérdeztük az orosházi
Földhivatalt, nincs rajta egyéb tartozás. 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:
96/2013./VI.25./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy Lukács László (Magyardombegyház, 1955.10.12.) ingatlan felajánlását
köszönettel elfogadja, az 5919 Pusztaföldvár, Dózsa György u. 43. szám alatti
ingatlan tekintetében.
A képviselő-testület megbízza Dr. Baranyi István polgármestert és dr. Lipták
Péter jegyzőt az ingatlan tulajdonjogának megszerzésével kapcsolatos
eljárások lefolytatásával.
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester és dr. Lipták Péter jegyző
Határidő: értelem szerint

2. pont: Pusztaföldvár Községi Önkormányzat 2013. évi feladatai a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatban
Dr. Baranyi István: ebben az ügyben már tettünk lépsejket, üzletrészt
vásároltunk a Békés-Manifest Kft-től, és telefonon tárgyaltunk a jelenlegi
szolgáltatónkkal, akik azt a tájékoztatást tették, hogy 2014. január elsejétől
is meg fognak felelni a változó jogszabályi követelményeknek. Javaslom a
képviselő-testületnek, hogy írásban is kérjünk egy megerősítést a
CSONGRÁDI VÍZ- és KOMMUNÁLIS KFT.-től (6640 Csongrád, Bercsényi utca
39. szám).
Vári József: egyébként a jelenlegi szerződés mikor jár le?
Dr. Baranyi István: 8 év múlva.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
97/2013./VI.25./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
nyilatkozattételre hívja föl a CSONGRÁDI VÍZ- és KOMMUNÁLIS KFT.-t
(6640 Csongrád, Bercsényi utca 39. szám), az alábbiak tekintetében:
Megvalósul-e / meg fog-e valósulni 2014.01.01. naptól az a jogszabályi feltétel
a gazdálkodó szervezetük vonatkozásában, hogy
a.) az állam vagy települési önkormányzat vagy az
önkormányzati többségi társulás tulajdonában
van, és nonprofit jelleggel működik,
b.) hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik,
c.) hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási
engedéllyel rendelkezik,
d.) az OHÜ által kiadott minősítő okirattal
rendelkezik?
A képviselő-testület utasítja Dr. Baranyi István polgármestert és dr. Lipták
Péter jegyzőt a határozat kézbesítésére.
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester és dr. Lipták Péter jegyző
Határidő: 2013.08.31.

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

