1045/2015.
JEGYZİKÖNYV
Készült Szentistván nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. február
26-án megtartott nyilvános ülésérıl.
Az ülés helye: Községháza
JELEN VANNAK
Képviselı-testület tagjaként:
dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester, Koncz Attiláné Tanner Zsuzsanna
alpolgármester-képviselı, Baranyi Katalin képviselı, Barta Szilárd képviselı, Dobó
Anita képviselı, Kiss Lajos képviselı, Ördög Jakab képviselı.

Tanácskozási joggal meghívottként:
Derekas Sándor jegyzı, Konczné Besenyei Ágnes óvodavezetı, Aranyosiné Elek Ágota
SZKULTINFO Kft ügyvezetıje, Burai Krisztián RNÖ elnök, Baranyiné Rácz Andrea
bizottsági tag, Juhászné Nagy Nóra bizottsági tag, Aranyosi Istvánné gazd. csop.vez.
Érdeklıdı választópolgárok: 6 fı
(Jelenléti ív a jegyz könyvhöz csatolva.)
I./ NAPIREND EL TT:
dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester: Köszöntöm Szentistván közvéleményét,
tekintettel arra, hogy televíziós felvétel készül az ülésrıl. Köszöntöm a képviselıket és a
vendégeket. A megválasztott 7 fı képviselı-testületi tagból 7 fı, a tagoknak több mint a
fele jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitom.
Jegyzıkönyv vezetésével megbízom Juhászné Sánta Zsuzsanna köztisztviselıt.
Jegyzıkönyv hitelesítésére felkérem Ördög Jakab és Kiss Lajos képviselıket.
Kérem, aki a személyi javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal a jegyzıkönyvvezetıre és jegyzıkönyv
hitelesítıkre tett javaslatot elfogadta.
Az ülés napirendjére a meghívó szerint teszek javaslatot, azzal, hogy a napirend
tárgyalása elıtt a Mezıkeresztesi Rendırırs parancsnoka a vendégünk, aki bemutatja
az új körzeti megbízottat, aki szintén jelen van
(Meghívó a jegyz könyvhöz csatolva.)
A Képviselı-testület az ülés napirendjét – a polgármester javaslatának megfelelıen egybehangzó 7 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadta el:
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ELFOGADOTT NAPIREND
1./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, tett
intézkedésekrıl.
Elıterjesztı: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester
2./ Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotására.
Elıterjesztı: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester
3./ Javaslat civil szervezetek támogatására.
Elıterjesztı: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester
4./ Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
módosítására.
Elıterjesztı: Derekas Sándor jegyzı
5./ Javaslat a Képviselı-testület Szervezeti és M ködési Szabályzatának
módosítására.
Elıterjesztı: Derekas Sándor jegyzı
6./ Javaslat a Szentistváni Roma Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezésének
megtárgyalására.
Elıterjesztı: Derekas Sándor jegyzı
7./ Indítványok, javaslatok
dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester: Köszöntöm dr. Árki Zsolt urat, a
Mezıkeresztesi Rendırırs parancsnokát, valamint Bódizs Bertalan körzeti megbízottat.
Abban bízunk, hogy a körzeti megbízott helyben lakása áttörést jelent a település
közbiztonságának javításában. Az helyben lakás biztosítására az önkormányzat
ingatlant ajánlott fel. Elsıként ırsparancsok úrnak adom meg a szót.
Dr. Árki Zsolt ırsparancsnok: Köszöntöm a jelenlévıket. Kiemelt cél, hogy biztonságban
érezzék magukat a településen élık. Ennek érdekében eddig is sokat tettünk, mindig is
dolgozott itt körzeti megbízott. Külön cél, hogy a körzeti megbízott helyben lakjon. Most
ez a cél megvalósulhat. Bízunk benne a lakás mielıbb beköltözhetıvé válik. Kérem
forduljanak bizalommal a körzeti megbízotthoz, segítsék munkáját.
Bódizs Bertalan körzeti megbízott: A Mezıkeresztesi Rendırırsön szereztem
gyakorlatot. Sok idıt töltöttem már Szentistván településen. Célom, hogy megismerjem
a lakosságot. Mindenki számára elérhetı vagyok. Nagy figyelmet forditok a bőnözı
hajlamú lakókra.
dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester: Örülök, hogy a helyben lakás megvalósulhat
és kérem, hogy a körzeti megbízott kapcsolódjon be a település életében. Várjuk
idınként a testületi ülésekre is. A Pénzügyi és Beruházási Bizottságtól kérem, hogy
rendkívüli sürgısséggel kezdjük el a lakás felújítását. A kmb. iroda kialakítása még nem
végleges. Ebben további egyeztetés szükséges.
Ördög Jakab képviselı, bizottsági elnök: Örülök, hogy növelhetıvé vált a körzeti
megbízottak száma. A pénzügyi bizottság igyekszik a lakás biztosítása érdekében
mindent megtenni. A kmb. iroda kérdésében együttesen kell dönteni.
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Azt kérem, hogy a körzeti megbízott munkaidı beosztását arra illetékesek ismerjék meg
elıször, ne illetéktelenek, régebbi tapasztalatok alapján pedig a barátkozást nem a
szórakozó helyen kell kezdeni. A segítı szándék, a figyelemfelhívás, a bizalom
elnyerése legyen az elsı lépés. Ehhez kívánok jó munkát.
(Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, Árki Zsolt rsparancsnok és Bódizs Bertalan
körzeti megbízott az ülésr l eltávozott.)
II./ NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Napirend: Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, tett
intézkedésekrıl.
Elıterjesztı: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester
dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester: Részt vettem az iskola tantestületi
értekezletén. Párbeszédre került sor közöttünk. Közmunka program egyeztetésén
vettem részt. Igényünk túlsúlyosnak minısült, érvekkel alá kellett támasztani. Még egy
programunk van függıben. Részt vettem egy jogvédı iroda közremőködésével tartott
egyeztetı tárgyaláson az RNÖ-vel kötendı megállapodással kapcsolatban.
Többcélú társulási ülés volt. Kifejezetten a pályázati elképzelések ismertetése,
összehangolása volt a napirend.
Mezınagymihályon jegyzı úrral részt vettem az orvosi rendelı színvonalas átadásán.
Megrendezésre került a települési farsang. Köszönöm a szervezıknek, szereplıknek, a
vendéglátásért felelısök munkáját. Külön örülök, hogy a romák is felléptek, valamint a
készített interjúknak.
A Nemzeti Színház meghívásának tettünk eleget 4 fıvel, mely óriási megtiszteltetés.
Barta Istvánnét kereste meg a színház, hogy matyó népviseletben képviselje a
települést. A település imázsának alakítására jó alkalom volt. Köszönjük a
Mezınagymihályi önkormányzatnak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a mikrobuszt.
A nemzetiségi önkormányzat lakossági fórumán vettünk részt többen a képviselıtestületbıl.
Két képviselı társamat kértem még fel tájékoztatásra, elsıként Dobó Anita képviselıt
kérem, tartsa meg tájékoztatását.
Dobó Anita képviselı: A szociális célú tőzifáról szeretnék szólni. Sikeres pályázat
eredményeként több családnak tudtunk segíteni. 1,6 millió Ft vissza nem térítendı
támogatást kaptunk erre a célra. Ebbıl 90 m3 fa vásárlása történt meg. Az emberi
erıforrás bizottság bírálta el. Egy család részére egy m3 fát biztosítottunk. A döntésnél
szempont volt a Belügyminisztérium rendelete. Figyelembe vettük azokat is, akik
írásban jelezték igényüket, valamint azokat a rászorulókat is, akik még soha nem
részesültek ilyen támogatásban. Nehéz volt a döntés, hiszen jóval több a rászoruló
családok száma, mint a rendelkezésre álló tőzifa. szállítási költséget az önkormányzat
viselte és gondoskodott a házhozszállításról is. Köszönet illeti a hivatali dolgozókat az
elıkészítésben végzett munkáért, valamint a közfoglalkoztatottakat a fa
feldarabolásáért. 4 esetben érkezett jelzés a tőzifa eladásáról, ezt jegyzı úr kivizsgálta.
A kedvezményes áru szén igénylésének lebonyolításáról is szeretném tájékoztatni a
lakosságot. Egy kérdıív kiküldésével mértük fel az igényeket. Jövedelmi viszony volt az
elbírálás alapja. A szállítási költséget itt is az önkormányzat vállalta.
dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester: Köszönöm a tájékoztatást. Azzal kívánom
kiegészíteni, hogy kritikát szívesen fogadjuk, különösen a jobbító szándékú
javaslatokat. Többen jelezték, hogy ık miért nem kaptak, hiszen már négyszer is kaptak
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korábban. Azt gondolom, hogy aki egyszer kap, nem szerez holtig tartó jogot a szociális
tőzifa juttatásra. Tudomásul kell venni, hogy más rászoruló is van a településen. A
rászorultságot sok család méltósággal viseli, és nekünk a települési képviselıknek kell
ezt észre venni és megadni a segítséget. Kérem, hogy mindenki tartsa tiszteletben az
Emberi Erıforrás Bizottság döntését. Az eladásokkal kapcsolatban minden bejelentést
megvizsgált jegyzı úr. Három esetben beigazolódott, hogy eladták a kapott tőzifát.
A szénhez csak annyit, hogy nagyon jó minıségő szenet tudtunk szerezni. A
Szentistváni Mezıgazdasági Zrt-nek is köszönjük a munkagépet. Nem véletlenül
szerveztük rá a tőzifa támogatásra a szén akciót. Cél volt, hogy aki tőzifát nem
kaphatott, olcsón elérhetı szénhez juthasson.
Baranyi Katalin képviselı, bizottsági elnök: Csak erısíteni tudom, nem egyszerő ebben
a kérdésben a döntést meghozni, mert mindig indulatokat kavar. Köszönöm azoknak,
akik értékelték a segítséget. Köszönöm a hivatal dolgozóinak és a közmunkásoknak a
munkáját.
Koncz Attiláné Tanner Zsuzsanna alpolgármester: A települési újság és az idısek
nappali ellátásával kapcsolatban kiküldött kérdıívek eredményérıl szeretném
tájékoztatni a testületet. A települési újsággal kapcsolatban 145 kérdıív érkezett vissza.
A 900 háztartáshoz képest elég csekély mennyiségő. Nem gondolom, hogy nem
szeretnének újságot, inkább az idıhiány. 138-an egyértelmően azt nyilvánították ki,
hogy szeretnének újságot. Legfontosabbnak az önkormányzati híreket tartják.
Kérdésként vetıdött fel, hogy ingyenes lesz-e? Igen ingyenes lesz. Javaslom, hogy a
testület támogassa az újság elıkészítését.
A nappali ellátással kapcsolatban 34 kérdıiv érkezett vissza. A visszajelzık nagy
részétıl a késıbbiek során lenne igény. Az állapitható meg, hogy jelenleg nincs erre
igény. A bentlakásos intézmény iránt volt nagyobb az érdeklıdés.
dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester: Úgy gondolom, hogy az idısek nappali
ellátásával még várjunk. Ennek komoly finanszírozási, személyzeti kérdése van.
Szükséges egy optimális létszám, nagyon komoly elıírások vannak. Társulásban
történı ellátás lenne majd célszerő, ha a jelenleginél nagyobb lesz az érdeklıdés. Ettıl
függetlenül a projektjavaslatban jeleztük a szociális szolgáltató helyiség kialakítását.
Az újsággal kapcsolatban kérem az Emberi Erıforrás Bizottságot, kezdjék el az
elıkészítést.
Ördög Jakab képviselı: Egyetértek az újság elindításával. A nappali ellátási
szolgáltatás régebben több évig mőködött, állami támogatással. A végére olyan törvényi
változások következtek be, melyet nem lehetett teljesíteni, és csökkent az érdeklıdık
száma is. Az egyedül élı emberek nem szívesen hagyják felügyelet nélkül a lakásukat.
A bentlakásos otthon kérdésével kellene foglalkozni, ha lesz rá lehetıség, hiszen az
jelentıs beruházás.
dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester: Jelenlegi ismereteink szerint bentlakásos
intézmény új férıhely kialakítására nincs lehetıség. Volt nemrég egy tárgyalásom
befektetésre, de sajnos a beruházást más településen és elsısorban külföldi
állampolgárok részére tervezi a befektetı.
Ezt követıen a képviselı-testület 7 egybehangzó igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással (a szavazásra jogosultak száma 7 fı) meghozta következı határozatát:
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Szentistván nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
12/2015.(II.26.) határozata
Tárgy: Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, tett
intézkedésekrıl.
Szentistván nagyközség Képviselı-testülete a két ülés között történt fontosabb
eseményekrıl, tett intézkedésekrıl szóló tájékoztatókat jóváhagyólag tudomásul
veszi.
2./ Napirend:
Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének
megalkotására.
Elıterjesztı: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester
(El terjesztés írásban a jegyz könyvhöz csatolva.)
dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester: (szóban ismerteti a jegyz könyvhöz csatolt
el terjesztés lényegét a lakosság tájékoztatására.)
(szünet)
Ördög Jakab képviselı, a Pénzügyi és Beruházási Bizottság Elnöke: A bizottság két
alkalommal is tárgyalta a költségvetést. Az elsı fordulós tárgyalás során tett bizottsági
javaslatokat tartalmazza a rendelet tervezet, mely az elvárásoknak megfelelıen készült
el.
Szeretném megnyugtatni a lakosságot, hogy nem szükséges újabb helyi adó
bevezetése.
A terv reális, de takarékos gazdálkodást igényel, az eddigi gyakorlatnak megfelelıen.
Mindig is pénzmaradvánnyal tudtuk zárni a költségvetési évet. Most is állnak
rendelkezésre maradványok. Látni kell, hogy az elıre nem tervezhetı feladatokat, mint
például a szociális feladatok 2016-tól történı alakulása, figyelembe kell venni, hiszen
egyre több a rászoruló család. A testületnek a ciklusra kell tervezni.
Figyelni kell a pályázatokhoz szükséges önerı biztosítására. Fontos az üresen álló
lakások számának csökkentése, mellyel a következı idıszakban foglalkozni kell. Ennek
egyik eszköze már, hogy elsı lakáshoz jutók támogatására most magasabb összeget
tartalmaz a rendelet tervezet. A belterületi úthálózat javítása, felújítása is kiemelt
feladat, erre jelentıs pénzösszeget kell fordítani, pályázati lehetıség függvényében.
Fontos az intézmények mőködtetése, erre megfelelı odafigyelés van dologi és személyi
kiadások tekintetében egyaránt.
A bizottság javasolja a rendelet elfogadását.
Kiss Lajos képviselı: Bizottsági tagként egyetértek az elnök úr által elmondottakkal.
Mindig izgalmas és felelısség teljes a költségvetés készítése. Minden költségvetés más
és más. Változnak a szabályok. Én is köszönöm az elıkészítést. Bár szőkül az
önkormányzatok mozgásköre, de a lakosok mégis csak felénk vannak elvárásokkal.
Ezeket próbálja kezelni a rendelet. A lakosság teherbíró képessége csökken. A
szociális támogatásra elegendınek látszik a jelenlegi keret, igaz bıvülhet a rászorultak
száma.
Az óvoda feladatellátását továbbra is segítse az önkormányzat, hogy minél több gyerek
járjon oda és érezzék komfortosan magukat. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy az általam
vezetett iskolába is több gyerek fog járni.
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Pályázatokat minden testület kiemelten fontosnak tartotta. Most köztes állapotban
vagyunk. A lehetıségeket meg fogjuk találni. A költségvetést elfogadásra javaslom.
dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester: A projektjavaslatokat egy következı ülésen
kívánom majd ismertetni.
Ezt követıen a képviselı-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással (a szavazásra jogosultak száma 7 fı) megalkotta következı rendeletét:
Szentistván nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
1/2015.(II.27.) rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl.
(A rendelet szövege írásban a jegyz könyvhöz csatolva.)
dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester: A szünetben a roma nemzetiségi
önkormányzat elnöke részérıl kérés érkezett az ülés napirendi pontjai sorrendjének a
megváltoztatására. Azt ajánlom, hogy a 6. napirendi pont 4. napirendi pontként kerüljön
megtárgyalásra, a jelenlegi 4. napirendi pont pedig 6. napirendi pontként.
Ezt követıen a képviselı-testület 7 egybehangzó igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással (a szavazásra jogosultak száma 7 fı) meghozta következı határozatát:
Szentistván nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
13/2015.(II.26.) határozata
Tárgy: Ügyrendi döntés
Szentistván nagyközség Képviselı-testülete a napirendek sorrendjének
megváltoztatására irányuló kezdeményezést elfogadja, és egyetért azzal,
hogy a polgármester által ismertetett javaslatnak megfelelı sorrendben
történjen jelen ülésen a napirendek tárgyalása.
3./ Napirend Javaslat civil szervezetek támogatására.
Elıterjesztı: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester
(El terjesztés írásban a jegyz könyvhöz csatolva.)
dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester: (szóban ismerteti a jegyz könyvhöz csatolt
el terjesztés lényegét és a határozati javaslatot.) Szóbeli kiegészítésként el kívánom
mondani, hogy a kampányomban is hangsúlyoztam, hogy a civil szervezetek
támogatásának egy igazságosabb rendszerét kellene elkezdeni. Ezt egy pályáztatási
rendszeren keresztül javaslom majd megvalósítani. A mai világban ez nem nagy kérés.
A civil szervezetek jó szolgálatot tesznek a település életében és köszönjük is a
munkájukat. Nekik is el kell fogadni azonban, hogy az önkormányzat lehetıségei
szőkösek, illetve sok új feladat elıtt állunk. Fel kell állítani a fontossági sorrendet.
A támogatási javaslat kialakítása nem volt egyszerő a Pénzügyi és Beruházási
Bizottság ülésén.
Szeretném felhívni a szervezetek vezetıi figyelmét, hogy ragadjanak meg minden
pályázati lehetıséget, keressenek szponzorokat és aktív tevékenységet várunk el az
adó 1 %-a begyőjtése során. Fontos szempont lesz a jövıben, hogy a civil szervezetek
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milyen aktív tevékenységet folytatnak a finanszírozásuk érdekében. Jó kezdeményezés
volt például az óvodai alapítvány karácsonyi programja.
Ördög Jakab képviselı, a Pénzügyi és Beruházási Bizottság elnöke: Ketté osztanám a
bizottság állásfoglalását. Foglalkoztunk az elızı évi elszámolással. Nem minden civil
szervezet tett még ennek eleget, ezért úgy foglaltunk állást, hogy a hiányzó beszámolók
beérkezése után újra napirendre tőzi a bizottság ezt a napirendet.
A költségvetési rendeletben jelölt keretösszegre a bizottság megtette a javaslatát. 1,7
millió Ft támogatást javasol. 200 eFt felhasználását utazási költségként vehessék majd
igénybe a civil szervezetek. Célszerő foglalkozni az önkormányzatnak egy
személyszállító jármő beszerzésével, nem csak a civil szervezetek segítése érdekében,
hanem szociálpolitikai feladatok ellátására is. További 200 ezer forint tartalékolását
javasoljuk.
Azt is látjuk, hogy a TITÁN labdarugó csapat egy magasabb csoportba került, jelentıs
költség igénnyel. Az a vélemény, hogy a mi településünk nem tudja felvállalni az ezzel
járó költségeket, esetünkben elegendı lenne a szentistváni játékosokat egy
alacsonyabb osztályban játszatni. A bizottság azt is támogatja, hogy nem zárkózik el
további 500 ezer forint támogatástól, amennyiben az szükséges ennek az évadnak a
végig viteléhez.
Egyetért azzal a bizottság, hogy az egyesületek dolgozzanak meg a forrásszerzés
érdekében.
Kiss Lajos képviselı: A pénzügyi bizottság tagjaként a külön véleményemet szeretném
elmondani. Én lobbyzok a sportért. A TITÁN támogatásra vonatkozó javaslatot úgy
fogadtam el, hogy a késıbbiek során erre visszatérünk, megbeszélve a TITÁN
vezetıségével.
Baranyi Katalin képviselı: Örülök, hogy közelítenek az álláspontok a tekintetben, hogy
egy kicsit jobban kell ellenırizni a civil szervezeteket. A civil szervezetek fontosak a
település életében, de ha közpénzt használnak, akkor az ellenırzés és elszámolás a
civil szervezetekre is vonatkozik. Nem nagyon történt ellenırzés, mert jó szavazó
bázisok.
A civil szervezetek ügyesek, kreatívak és találni fognak más forrásokat is. Ebben élen
járt az óvodai alapítvány, például a sószobával, vagy a karácsonyi vásárral.
Támogatni kell a civil szervezeteket, a támogatással el kell számolniuk és határidıben
kell ennek eleget tenni.
dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester: Kérek mindenkit a televízión keresztül, hogy az
adó 1 %-át szentistváni székhelyő civil szervezeteknek ajánlják fel.
A határozatban a támogatási összegek nagysága nem fontossági sorrend.
Vártuk Koncz Áront, a TITÁN elnökét a mai ülésre. Elı fogunk készíteni egy
megállapodást a TITÁN egyesülettel, mert más igényeik is felmerültek, mint például
többek között az öltözı rezsi igénye, amit fedez az önkormányzat.
Kértem Koncz Áront, hogy méltányolja már a civil szervezetek busz igényét, valamint az
ovi focinál jelentkezı problémákat oldjuk meg helyettesítı edzıvel.
Mindenki megnyugtatására szeretném mondani, hogy a korábbi év támogatásával
történı elszámolás függvénye a tárgyévi támogatás kiutalásának.
Mivel jelentıs pénzösszeg van még a TITÁN Sportegyesületnél, mint kölcsön, úgy
állapodtam meg a TITÁN elnökével, hogy ad inkasszó jogot az önkormányzatnak.
Ennek a felhatalmazásnak a meglétét követıen egyösszegben átutalható lesz a TITÁN
részére a megállapított támogatás.
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Koncz Attiláné Tanner Zsuzsanna: Tudunk-e valamit azokról az egyesületekrıl, akik
nem nyújtottak be támogatási igényt, Karcos, szirózsák, Karitól?
dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester: Nem kopogtattunk külön, hozzám jelzés nem
érkezett, hogy miért nem adtak be támogatási igényt. Arról is van tudomásom, hogy új
civil szervezetek is fognak alakulni, és van a településen olyan civil szervezet is, aki
még soha nem kért támogatást.
Ezt követıen a képviselı-testület 6 egybehangzó igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1
tartózkodással (a szavazásra jogosultak száma 7 fı) meghozta következı határozatát:
Szentistván nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
14/2015.(II.26.) határozata
Tárgy: Civil szervezetek 2015. évi m ködési támogatása.
Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a településen
székhellyel rendelkezı civil szervezeteket az alábbiak szerint részesíti mőködési
támogatásban a 2015-ös költségvetési évben:
1./ Szentistváni Gyöngyösbokrétás
Szentistván, Hısök tere 2.) 150.000,- Ft

Hagyományırzı

Egyesület

(3418

2./ Szentistváni Mesepalota Alapítvány (3418 Szentistván, Széchenyi u. 12/a.)
50.000,- Ft.
3./ Szentistváni Polgárır Egyesület (3418 Szentistván, Széchenyi u. 10.)
400.000,- Ft.
4./ Szentistváni TITÁN
1.000.000,- Ft.

Sportegyesület (3418 Szentistván, Hunyadi u. 27/a)

5./ Postagalamb Sportegyesület (3418 Szentistván, Rákóczi u. 22.) 50.000,- Ft
6./ Szentistváni Gyermekekért Alapítvány (3418 Szentistván, Hısök tere 1.)
50.000,- Ft.
A Képviselı-testület felhatalmazza polgármesterét a támogatási szerzıdés
részleteinek meghatározására és aláírására, azzal, hogy a támogatási szerzıdés
tartalmazza konkrétan a felhasználás célját, az elszámolás módját és határidejét.
Határidı: azonnal
Felelıs: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester.

dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester: Képviselı úr, kaphatunk-e indokolást a
tartózkodásra, a választópolgárok tájékoztatására?

Barta Szilárd képviselı: Bizottsági ülésen tettem fel kérdéseket, de már a kérdés is
vissza lett utasítva. Az elsı lakáshoz jutók támogatásáról kérdeztem, mert úgy
gondoltam, hogy annak megemelése a civil szervezetektıl került elvételre.
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dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester: A kérdés nem volt témája bizottsági ülésnek.
Az elsı lakáshoz jutók támogatási feltételeinek változását rendelet módosítással kell
szabályozni a következı idıszakban. Komolyan szeretnénk támogatni az elsı lakáshoz
jutókat. Sok ismeretlen tényezıs ez a kérdés, ezért erre most nehéz válaszolni. Cél,
hogy a szentistváni fiatalok helyben keressenek maguknak lakást.
Ördög Jakab képviselı, bizottsági elnök: Polgármesteri idıszakomban is próbáltam
segíteni az új képviselık beilleszkedését. Nem volt szándékom visszautasítani, hanem
azt kívántam jelezni, hogy nem a bizottság hatáskörébe tartozik. A napirendhez tartozó
kérdést vitassuk meg. A másik pedig, hogy az elsı lakáshoz jutók támogatásának
megemelése nem a civil szervezetektıl lett elvéve. Nem is függött össze a kérdés a
napirenddel.
dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester: Azzal szeretném még kiegészíteni, hogy
kérem a képviselıket, hogy ami nem egyértelmő számára azt bizottsági ülésen
kérdezze meg, mondja el észrevételeit. A más irányú vélemény esetén pedig legyenek
konstruktív javaslatok is a képviselık részérıl.
Barta Szilárd képviselı: Most is úgy gondolom, hogy jó lett volna tudnom az elsı
lakáshoz jutókkal kapcsolatos elképzelést, azért mert az megemelésre került, a civil
szervezetek támogatásra meg csökkentésre. Volt szó egy irreális árajánlatról is.
Bennem mindez azt vetette fel, hogy egyik oldalon osztogatunk, másik oldalon
fosztogatunk, és nem tudjuk a következményeket.
dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester: Ezt a lakosság tájékoztatása érdekében akkor
tisztázzuk. A civil ház tetıfelújításra kértem árajánlatot, mivel a felújítására irányuló
pályázatnak ez nem volt része. Ezt az árajánlatot tárgyalta a bizottság, vissza is adta,
mert nem volt alkalmas a döntésre, és alternatív árajánlatok bekérésében foglalt állást.
A fosztogatást tehát ne használjuk ilyen formában.
Ördög Jakab képviselı: A jövıre vonatkozóan emlékeztetem a képviselıket az SZMSZ
módosító indítvány benyújtásának szabályaira. Miért nem tett képviselı úr módosító
indítványt. Ennek ez a módja. Ez a téma komolyabb, mint hogy felelıtlenül elszóljuk
magunkat. Azt is szeretném jelezni, hogy nem célszerő rákérdezni a szavazat
indokolására.
Baranyi Katalin képviselı: Kérem, hogy a köztetek lévı vitát máskor tárgyaljátok meg.
dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester: Tiszteletben tartjuk Barta Szilárd véleményét,
annak viszont szeretném elejét venni, hogy a televízió nyilvánosságon kívül a
képviselık más magyarázattal szolgáljanak, mint itt. Mindenkinek lehet külön
véleménye, de döntést mindenkinek képviselnie kell. Egy csapat vagyunk. Nincsen
kifelé más irány.
4./ Napirend: Javaslat a Szentistváni
kezdeményezésének megtárgyalására.
Elıterjesztı: Derekas Sándor jegyzı

Roma

Nemzetiségi

Önkormányzat

(El terjesztés írásban a jegyz könyvhöz csatolva)
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dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester: Az elıterjesztés részben kiküldésre került a
meghívóval, egy része pedig az ülés elıtt került írásban kiosztásra. Kérem, hogy az
RNÖ elnöke majd ismertesse az álláspontjukat, elıtte azonban kérem Derekas Sándor
jegyzı urat az elıterjesztés ismertetésére.
Derekas Sándor jegyzı: (szóban ismerteti az el terjesztés lényegét a lakosság
tájékoztatására)
Burai Jenı RNÖ képviselı: A „C” változathoz javaslom, mert a jogi képviselınk
elfelejtette beírni, hogy testületi ülésen kívül a bizottsági ülésre is kapjon meghívót az
RNÖ elnök. Kérjük azt is, hogy a bizottsági ülések idıpontjáról és napirendjérıl is
kapnánk tájékoztatást. Szeretnénk, ha ez is benne lenne a megállapodás V. fejezetébe.
dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester: Örül a részletes elıkészítésnek, a döntési
alternatíváknak. Kormányhivatal véleményére alapozva tájékoztatom önöket arról, hogy
az általunk korábban elfogadott megállapodás megfelelıen tartalmazza a szükséges
szabályokat, a megyében az önkormányzatok ilyen és hasonló paraméterekkel kötötték
meg a megállapodásokat. Ha az RNÖ megállapodási szándéka komoly lenne, akkor
már túl lennénk a megállapodáson.
Idı közben történtek olyan dolgok, melyet nem hagyhatunk szó nélkül és érintik a
megállapodást, a megállapodási szándékot. A hivatal dolgozói jelezték számomra, hogy
a nemzetiségi önkormányzat telefonjáról indokolatlanul sok telefonhívást
kezdeményeztek. Az indokolatlanul magas telefonköltség 90 ezer forint körüli egy
hónap alatt. A jogszabály egyértelmően úgy rendelkezik, hogy a telefonköltség
viselésére nem kötelezhetı a települési önkormányzat.
Ennek még a megállapodás megkötése elıtt történı megtérítésére kértem a
nemzetiségi önkormányzatot a Kormányhivatal munkatársainak jelenlétében. RNÖ
szóban kifejezte, hogy nem kívánják rendezni. Ezt követıen írásban tettem felszólítást
az önkormányzat vagyonának megırzése érdekében. A határidı eredménytelenül letelt.
Nagyon nehéz nekem együttmőködési szándékot kifejeznem olyan féllel szemben, aki a
jogszabályokat nem tartja tiszteletben, és ezzel a másik félnek kárt okoz. Amennyiben
az összeg megfizetésre, behajtásra kerül, kezdeményezni fogom annak felajánlását
roma gyermekek táboroztatására.
Ezzel indokolom is a várható szavazatomat.
Ördög Jakab képviselı: Vártam Barta képviselı hozzászólását, hogy ne szórjuk a
pénzt. Mint pénzügyi bizottság elnökének korábban is kötelességem volt kimondani,
hogy más személy is mennyi összeggel tartozik az önkormányzatnak. Ezt az összeget
is rendezni kell. Ennek függvényében tudom támogatni a C alternatívát. Rajtunk nem
múlik. Ha nincs a telefonszámla kérdés, akkor nincs akadálya a megállapodásnak.
Burai Jenı RNÖ képviselı: Röpködnek a számok. A kormányhivatal elıtt négy hónapra
80 ezer volt, most kiderül, hogy egy hónapra 90 ezer. El kellene dönteni, mennyirıl is
van szó végül is. Kapjunk már errıl számlát.
(Vita, közbeszólás)
dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester: A Kormányhivatal munkatársainak ittlétekor ez
a kimutatás még nem állt rendelkezésre, de Önök akkor is kategorikusan elzárkóztak a
telefonszámla kifizetésétıl. Több alternatíva nem hangzott el az összegek
vonatkozásában. Más annyi téves és csúsztatásra alkalmas információ hangzik el a
roma önkormányzat két képviselıje részérıl, hogy nehéz követni.
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Burai Jenı RNÖ képviselı: Most személyeskedésrıl vagy a megállapodásról van szó?
Lesz megállapodás, vagy nem lesz?
Burai Krisztián RNÖ elnök: Most nem a számla kifizetését kell feltenni kérdésnek,
hanem a megállapodás elfogadását.
(Vita, közbeszólás, valamint az RNÖ képvisel i részér l hangoskodás, és az RNÖ
képvisel i az ülésr l eltávoznak.)
dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester: A kormányhivatali egyeztetésrıl készült
jegyzıkönyv tartalmazza, hogy az RNÖ nem kívánja kifizetni a telefonszámlát. A
tegnapi rendezvényükön is kértem a telefonszámla kifizetését. Értem én a stratégiát,
hogy elıadjuk, hogy meg kívánunk egyezni, de a magatartások nem erre utalnak.
El kívánom mondani továbbá, hogy álságosnak tartom a C alternatívában azokat a
mondatokat, hogy mindenkor kölcsönösen tiszteletben tartják a feladatokat ellátó
képviselık, köztisztviselık véleményét. Ezeket gyönyörően meg tudják fogalmazni, de
ehhez képest nyomdafestéket nem tőrı elbánásban részesülnek a hivatalban is a
köztisztviselık.
Folyamatosan emlegetnek a RNÖ képviselıi egy pert, melyet én indítottam még jegyzıi
idıszakomban. Elképesztı szidalmazásban volt részem, melyet a bíróság által
szankcionáltatni kell. A bíróság I. fokú ítélete szerint figyelmeztetésben részesítették az
elkövetıt. A bíróság azt is kimondta, hogy a képviselıknek, polgármestereknek tőrnie
kell ezeket a megnyilvánulásokat. Ezt úgy tudom az ügyészség megfellebbezte, mivel
én akkor jegyzı voltam és nem képviselı.
A tegnapi közmeghallgatáson sem megfelelı szellemiséggel viselkedtek a roma
vezetık. Kifejezték Baranyiné Rác Andrea elleni ellenszenvüket is, ami számomra
érthetetlen.
Ördög Jakab képviselı: Az a javaslatom, hogy a C alternatívát fogadja el a képviselı
testület azzal, hogy a megállapodás aláírásának feltétele a telefonszámla kifizetése.
Baranyiné Rácz Andrea nem képviselı bizottsági tag: Ehhez a jelenethez szeretnék
hozzászólni. Mindenki egy önálló személyiség. Nem gondolom, hogy Szentistvánon a
romáknak szégyenkezni kellene ezek miatt. Én sem érzem úgy, hogy ezt magamra
kellene vennem. Az RNÖ képviselıinek mondandójával, viselkedésével nem kívánok
azonosulni és egy cigány ember sem.
Ördög Jakab képviselı: A tegnapi rendezvényükön bebizonyosodott, hogy mennyien
támogatják. Egy gyalázatos közmeghallgatás volt. Az ott lévık bebizonyították, hogy a
Buraiakból nem kérnek. Baranyiné Rácz Andreának gratulálok az ottani kiállásáért, ahol
felszólította ıket a lemondásra. Ezt a gondolatot tovább kell vinni. Ez az általuk
gyakorolt megfélemlítés szőnjön meg. Erısíteni kell, hogy a megállapodás
megkötésének nem mi vagyunk a gátja.
Koncz Attiláné Tanner Zsuzsanna alpolgármester: Látva ezt a magatartást, nem értek
egyet, hogy bár mit is változtassunk a megállapodáson. Nem a roma vezetıket kell
azonban néznünk, hanem a többieket. A roma vezetık nem a romák segítésével
foglalkoznak, hanem a települési önkormányzat szapulásával. A tartozás kifizetésével
együtt tudom támogatni a C alternatívát.
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Barta Szilárd képviselı: Én úgy gondoltam, hogy ez a megállapodás már decemberben
megköttetett. A megállapodásban foglaltak nagyon egyértelmőek, és legtöbb részét
törvény is szabályozza. Én nem látom értelmét, miért kell ezzel erısködni. Az
önkormányzat részérıl tett megállapodás ajánlat jó.
dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester: Már türelmetlen vagyok, mert a
Kormányhivatali egyeztetésen is oda nem illı kritizáló vélemények hangzottak el. Az
egyeztetésnek már túl nagy teret adtunk és nem a lényegrıl szólt. Ami eddig történt, azt
jogi nyelven úgy hívják, hogy visszaélés szerő joggyakorlás. Nehéz lesz bebizonyítani,
hogy nem volt részünkrıl szándék a megállapodás megkötésére.
Szavazást kezdeményezek. Elsıként a közfoglalkoztatási és az általános érvényő
megállapodás javaslatról.
Ezt követıen a képviselı-testület 7 egybehangzó igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással (szavazásra jogosultak száma 7 fı) meghozta következı határozatát:
Szentistván nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
15/2015.(II.26.) határozata
Tárgy: A Szentistváni Roma Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezése
Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Szentistváni
Roma Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezésére a jelen határozat
melléklete szerinti „Együttmőködési megállapodás”, valamint „Közfoglalkoztatást
érintı együttmőködési megállapodás” címő dokumentumokat megismerte,
megtárgyalta és úgy határozott, hogy az abban foglalt kérdésekben – jelen
idıszakban – nem áll módjában megállapodást kötni.
A megállapodásokban érintett, a települési önkormányzat feladat és hatáskörébe
tartozó
kérdéseket
jogszabályok
szabályozzák,
ezért
azok
külön
megállapodásban történı rögzítése nem indokolt, és nem szükséges.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidı: azonnal
Felelıs: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester
(A határozat melléklete írásban a jegyz könyvhöz csatolva.)
dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester: A vitára tekintettel, az abban foglaltakra és az
elhangzott módosító indítványokra figyelemmel a kötelezıen megkötendı
megállapodásra irányuló elıterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslatok közül
elsıként a C változatot teszem fel szavazásra azzal a kiegészítéssel, hogy a C változat
akkor lép életbe, amennyiben a roma nemzetiségi önkormányzat az októberi
megalakulása óta indokolatlanul keletkeztetett telefonköltséget, közel 90 ezer forintot az
állami támogatás számlájukra érkezését követı 3 napon belül kifizeti.
Ezt követıen a képviselı-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással (szavazásra jogosultak száma 7 fı) meghozta következı határozatát:

Szentistván nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
16/2015.(II.26.) határozata
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Tárgy: A Szentistváni Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendı
megállapodás jóváhagyása.

Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Szentistváni
Roma Nemzetiségi Önkormányzat által beterjesztett – jelen határozat mellékletét
képezı - megállapodást az alábbi módosításokkal fogadja el:
- A I. 1.) pont utolsó bekezdése kiegészül az alábbiakkal: „ A használat során
okozott károk tekintetében a Ptk. ide vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.”
- A II. 1.) pont második mondata a következı jogszabályi hivatkozással kezdıdik
és kiegészül: „Az Áht. 6/c § (2) bekezdés b) pontja szerint”
- A III. 7.) pont utolsó mondata a következı módosított formában kerül
elfogadásra:„A felek különösen tartózkodnak a hátrányos megkülönböztetés
bármilyen formájának megvalósításáról a megállapodás végrehajtása során”
törlésre kerül.
- a VI. Záró rendelkezések helyébe a következı rendelkezés lép:
1.) Jelen megállapodást minden év január hónapjában felül kell vizsgálni. A
felülvizsgálat elvégzésére a Polgármester és az RNÖ elnöke együttesen
jogosultak. Amennyiben a megállapodás módosítása válik szükségessé, arra
együttesen tesznek el terjesztést a képvisel -testületek elé.
2.) Jelen megállapodást az önkormányzat 2015. _______________, az RNÖ
2015. _________ megtartott ülésen megtárgyalta és _______________
valamint _____________ számú határozataival jóváhagyta, felhatalmazta a
Polgármestert és az RNÖ elnökét a megállapodás aláírására.
3.) Jelen megállapodás aláírása napján lép hatályba.
A Képviselı-testület felhatalmazza polgármesterét a megállapodás egységes
szerkezetbe foglalására.
A Képviselı-testület az egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására
felhatalmazza polgármesterét, azzal, hogy az aláírásra csak abban az esetben
kerülhet sor, amennyiben a Szentistváni Roma Nemzetiségi Önkormányzat –
számla ellenében – a 90.292.- Ft összegő, a 2014. októberi megalakulásuk óta
keletkezett telefonszámla költséget a települési önkormányzat részére megtéríti.
Ennek határidejét a Képviselı-testület az állami támogatás Roma Nemzetiségi
Önkormányzat számlájára történı megérkezést követı 3. napon jelöli.
Határidı: azonnal
Felelıs: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester
(A határozat melléklete írásban a jegyz könyvhöz csatolva.)
(szünet)
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5./ Napirend: Javaslat a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
módosítására.
Elıterjesztı: Derekas Sándor jegyzı
(El terjesztés írásban jegyz könyvhöz csatolva.)
Derekas Sándor jegyzı: (A lakosság tájékoztatására szóban ismerteti az el terjesztés
lényegét.)
Baranyi Katalin képviselı, Emberi Erıforrás bizottság elnöke: Sajnos betegség miatt
nem tudta tárgyalni a napirendet a bizottság. A magam nevében elfogadásra javaslom.
Ördög Jakab képviselı, Pénzügyi és Beruházási bizottság elnöke: Bizottságunk
tárgyalta az elıterjesztést, a rendelet módosítást elfogadásra javasolja. Kérdezem,
hogy 5. és 6. függelék nem lesz?
Derekas Sándor jegyzı: Ezekbe a függelékekben nincs változás jelenleg, ezért nem
része az elıterjesztésnek.
Ezt követıen a képviselı-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással (szavazásra jogosultak száma 7 fı) megalkotta következı rendeletét:
SZENTISTVÁN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete
a Képviselı-testület szervezeti és m ködési szabályzatáról szóló 12/2013.(IX.09.)
önkormányzati rendeletének módosítására.
(A rendelet szövege írásban a jegyz könyvhöz csatolva.)

6./ Napirend: Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló önkormányzati
rendelet módosítására.
Elıterjesztı: Derekas Sándor jegyzı
(El terjesztés írásban a jegyz könyvhöz csatolva.)
Derekas Sándor jegyzı: (A lakosság tájékoztatására szóban ismerteti az el terjesztés
lényegét) Szóbeli kiegészítésként el kívánom mondani, hogy a rendelet-tervezet
társadalmi vitára bocsátása megtörtént, melyben említésre méltó javaslat nem érkezett.
A következı idıszakban kezdeményezni kívánom, hogy a térítési díjak megállapítására
majd alkosson önálló rendeletet a képviselı-testület.
A jelenlegi, írásban kiadott rendelet-tervezetet azzal a kiegészítéssel szíveskedjen a
testület tárgyalni, hogy a szociális kerekasztalnak legyen tagja a védını. Ez a
változtatás a 27. §-t érinti. Javaslom továbbá hogy a 22. § (4) bekezdése úgy kerüljön
elfogadásra, hogy az étkeztetésnél a döntési jogosultság a polgármesteré legyen.
dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester: Javasolnám, de nem módosító indítványként,
hogy a végrehajtás során a létfenntartási támogatásra és a lakásfenntartási
támogatásra irányuló kérelmek vonatkozásában nyilatkozzanak a kérelmezık a mobil
telefon, internet és kábel tv költségekrıl is. Ezek a kérdések esetleg életvezetési
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problémákat is feltárnának, mely esetben a kérelmezıket a családsegítı szolgálathoz is
lehetne irányítani.
Baranyi Katalin képviselı, az Emberi Erıforrás bizottság elnöke: A bizottság az
elıterjesztést megtárgyalta. Az elemi kárhoz kapcsolódóan volt javaslata a
bizottságnak, valamint az elıre fizetıs mérıórák vonatkozásában. A bizottság a
rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.
Ezt követıen a képviselı-testület 7 egybehangzó igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással (szavazásra jogosultak száma 7 fı) megalkotta következı rendeletét:
SZENTISTVÁN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról
(A rendelet szövege írásban a jegyz könyvhöz csatolva)
7./ Napirend: Indítványok, javaslatok:
Elıterjesztı: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester
(El terjesztés írásban a jegyz könyvhöz csatolva.)
a.) Javaslat az egészségügyi
kötelezettségének módosításához

járó-és

fekvıbeteg

ellátás

területi

ellátási

dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester: (A lakosság tájékoztatására szóban ismerteti
az el terjesztés lényegét) Az írásban kiadott elıterjesztéshez tájékoztatásul el kívánom
mondani, hogy a helyben dolgozó orvosok véleményét is kikértem a kérdéssel
kapcsolatban, támogatják a kezdeményezést. Külön is kiemelték az önkológiai és
sebészeti ellátás hiányosságait. Dr. Béres Imre személyesen is szerette volna
elmondani véleményét a mai ülésen, de vélhetıen valami közbejött, és nem tudott
eljönni.
Betegként és a hozzám érkezı panaszok alapján kötelességemnek érzem a
kezdeményezés megtételét.
Ördög Jakab képviselı: Örülök a szándék felkarolásának. Többször esett már szó errıl
a kérdésrıl, én magam is többször kezdeményeztem, fogjanak össze a polgármesterek.
Áldatlan állapotok vannak az Egri kórházban, osztályok szőnnek meg. Gondolom, ezt
mások is érzékelik. Örülök, hogy Tállai úr is támogatja a változtatási kezdeményezést.
Ezt követıen a képviselı-testület 7 egybehangzó igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással (a szavazásra jogosultak száma 7 fı) meghozta következı határozatát:
Szentistván nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
17/2015.(II.26.) határozata
Tárgy: Az egészségügyi járó-és fekvıbeteg ellátás területi ellátási
kötelezettségének módosításának kezdeményezése
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Szentistván nagyközség Képviselı-testülete kéri, hogy az egészségügyi
reform keretein belül Szentistván település a fekvıbeteg ellátás
tekintetében kerüljön a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktató Kórházhoz.
Szentistván nagyközség Képviselı-testülete kéri, hogy az egészségügyi
reform keretein belül a Mezıkövesd Városban m ködı belgyógyászati 24
órás sürgısségi szakrendelés maradjon meg.
A Képviselı-testület felhatalmazza
intézkedések megtételére.

a

polgármestert

a

szükséges

Felelıs: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester
Határidı: értelem szerint

b.) Bíró Mária Magdolna ingatlan felajánlása
dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester. (Szóban ismerteti a jegyz könyvhöz csatolt
el terjesztést). Szóbeli kiegészítésként el kívánom mondani, hogy a kérelmet
elızetesen megismerte a Pénzügyi Bizottság elnöke, kérem, hogy véleményezze azt.
Ördög Jakab képviselı: Véleményem, hogy lehet tárgyalási alap, de ilyen összegért
nincs szüksége az önkormányzatnak az ingatlanra.
Ezt követıen a képviselı-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással (a szavazásra jogosultak száma 7 fı) meghozta következı határozatát:
Szentistván nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
18/2015.(II.26.) határozata
Tárgy: Bíró Mária Magdolna ingatlan-felajánlási ügye
Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Bíró Mária
Magdolna tulajdonos által megvásárlásra felajánlott, Szentistván, Rákóczi
u. 50. szám alatti ingatlant nem kívánja megvásárolni.
Felhatalmazza polgármesterét a szükséges intézkedés megtételére.
Határidı: azonnal
Felelıs: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester

c.) Pintér Zsolt és Pintér István ingatlan felajánlása.
dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester: (szóban ismerteti a jegyz könyvhöz csatolt
el terjesztést). Az elıterjesztést kiegészítem azzal, hogy a szóban forgó ingatlant
többször használta az utóbbi idıben az önkormányzat, mint például a tőzifa kiosztás,
szén kiosztás. Az ingatlanon tervezünk közfoglalkoztatás keretében betonelemek
gyártását, de jó lehetıség települési komposztáló létesítésére is. A szívességi
használat azonban tovább már nem tartható.
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Ördög Jakab képviselı: További tárgyalás elıtt mindenképpen kérjünk értékbecslést. Jó
lenne megvásárolni a tervezett feladatellátások érdekében, de az eladók részérıl
ajánlott árat magasnak tartom. Azt is látni kell, hogy az ingatlan egy gödrös területen
helyezkedik el, megnövekedett talajvíz esetén ott víz áll. Másnak nem érné meg
megvásárolni.
Baranyi Katalin képviselı: Úgy gondolom, létre jöhet az egyezség, a területet pedig jól
tudná használni az önkormányzat.
Ezt követıen a Képviselı-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással (szavazásra jogosultak száma 7 fı) meghozta következı határozatát:
Szentistván nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
19/2015.(II.26.) határozata
Tárgy: Szentistváni 1380/1, 1380/6, 1380/8 hrsz-ú Dobó István úti
ingatlanokon található, úgynevezett „betonüzem” megvásárlása.
Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete célul t zi
ki a szentistváni 1380/1, 1380/6 és 1380/8 hrsz-ú ingatlanok megvásárlását a
rajta lévı épülettel és eszközökkel együtt.
Tekintettel arra, hogy az ajánlott vételáron történı megvásárlásra nem áll
rendelkezésére elegendı pénzügyi forrás az Önkormányzatnak,
felhatalmazza Pénzügyi és Beruházási Bizottságát, hogy a tulajdonosokkal
folytasson egyeztetést az eladási ár esetleges mérséklésére, valamint
abban, hogy a vételárhoz szükséges pénzügyi forrás biztosításáig a
tulajdonosok az önkormányzat részére történı határozatlan idej
bérbeadás útján hasznosítsák az ingatlant.
Határidı: azonnal
Felelıs: Ördög Jakab a Pénzügyi és Beruházási Bizottság Elnöke.

d.) Intézményvezetı tájékoztatók, képviselıi indítványok:
Aranyosiné Elek Ágota ügyvezetı: Az elmúlt két hónap az elızı év lezárásával, az ez
évi tervezéssel telt el. A emberek ötletekkel keresnek meg. Célom, hogy a mővelıdési
ház nyitva álljon, a közmővelıdés színtere legyen. Az idén nem lesz lehetıség
nagyrendezvényekre pályázni. Állandó szórakozási lehetıségekben gondolkodunk,
példányul hímzı szakkör, filmvetítés, klubok. A bab-mama klub köszöni a
felajánlásokat.
Alakulóban van egy civil szervezet kulturális programok támogatására. A könyvtári
beiratkozások száma magasan szárnyal ez elızı évekhez viszonyítva. A könyvtár
hétfın új nyitva tartás szerint mőködik. Más könyvtárak állománya is elérhetı.
Selejteztünk, digitalizálni kívánjuk a katalógust. Megvalósítottuk a Szentistván polcot.
Megkezdtük a matyó minták archiválását. Létre hoztunk egy vitrint a matyó hímzésnek.
Tervezzük a helyi tv megújítását. Új szolgáltatás a színes nyomtatás.
Jól sikerült a farsang, és jártunk a nemzeti színházban is.
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dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester: Örülök a beilleszkedésednek, és azt is el kell
mondani, hogy nagyon sok probléma is volt, például az MVH felé történı változás
bejelentés.
Koncz Attiláné Tanner Zsuzsanna alpolgármester: Köszönöm Ágotának a munkát.
Nemrég egy jótékonysági rendezvényen vettem részt, az ott fellépık szívesen hozzák
el mősorukat ide is igény esetén.
Konczné Besenyei Ágnes óvodavezetı: Terv szerint dolgozunk, tömeges
megbetegedés nem volt. A szülıi értekezleteken a részvételi arány lehetett volna jobb
is. A Farsangi rendezvény és a zene-bona társulat elıadása jól sikerült.
Elkészült az ovi-foci pálya. Az udvari játékok cseréjével van egy kis gond, mert a gyártó
nem tud tanúsítványt adni. Nevet szeretnénk változtatni, erre várjuk az ötleteket.
Szeretnénk matyó gyerekruhát is. Foglalkozunk az óvoda dokumentumainak
felülvizsgálatával.
dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester: Óvodavezetı asszony sem régi vezetı. Úgy
gondolom kiegyensúlyozott vezetı. Rengeteg ötletet valósított már meg. A matyó ruhát
meglepetésnek szántuk az önkormányzat részérıl.
Baranyi Imre munkaszervezı: Ismét volt munkavédelmi ellenırzés fa kivágás ügyben,
mindent rendben találtak. A fa kivágást nem tudtuk befejezni az Ady úton az elektromos
vezeték miatta.
Közremőködtünk a tőzifa kiosztásban és a fa felaprításában. Engem kerestek többen,
hogy ı miért nem kapott. Én jeleztem feléjük, nem vagyok döntésre jogosult.
A kedvezményes szénhordásában köszöntjük Pintér Istvánnénak a helyet, illetve a
Mezıgazdasági Zrt-nek köszönjük a géphasználatot. Forgalomirányitó táblák
kihelyezésére került sor, zár cserék, apróbb javítások is képezték az elmúlt idıszak
feladatait.
Közmunka program keretében komposztálót szeretnék építeni, az ezt támogató
program már jóváhagyásra került. A Honvéd úton fog megvalósulni.
A
katasztrófavédelem csapadék és belvízelleni védekezés címén tartott ellenırzést.
dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester: A csapadékvíz elvezetés biztosítása
elsısorban lakossági feladat, de szerepeltetjük a új tervezési idıszak projektjavaslatai
között.
Kiss Lajos képviselı, iskolaigazgató: Az iskolában lezárásra került az elsı félév. 147
tanuló van az iskolába, sajnos ebbıl 74 gyermek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult. (Ismerteti a tanulmányi eredmények statisztikáját)
Határtalanul elnevezéső pályázaton 628 ezer forintot nyertünk, Erdélybe fogunk belıle
kirándulni.
Az önkormányzat által támogatott Arany János programban felvételt nyert egy tanuló.
Szép eredmények születtek a kompetencia mérésben, az elsı háromban vagyunk.
Több körzeti versenyen értek el gyermekeink szép eredményt.
A pedagógiai munka értékelésünket elfogadták a központban. A szülıkkel, az
önkormányzattal élı és jó a kapcsolattartás, együttmőködés.
Baranyi Katalin képviselı: Javaslom, hogy az intézményvezetık a két ülés között történt
eseményekrıl szóló részben adjanak tájékoztatást a munkájukról. A Honvéd úton
utcára, járdára kihajló ágakra szeretném felhívni a figyelmet és intézkedést kérni.
Kezdeményezem, hogy 9,20-kor induljon autóbusz Mezıkövesdre 9,11 helyett.
Az óvoda gáz óra rossz helyen van, ebben intézkedni kellene.
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