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Ikt.sz.:545-7/2017. 
 

J E G Y Z  K Ö N Y V 

 

Készült: Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 12-én 
megtartott soron kívüli nyilvános üléséről. 

 
Az ülés helye: Községháza 

 
J E L E N   V A N N A K: 
 
Képvisel -testület tagjaként: 
- dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester, 
- Koncz Attiláné Tanner Zsuzsanna alpolgármester,  
- Baranyi Katalin képviselő, 
- Barta Szilárd képviselő, 
- Dobó Anita képviselő, 
- Kiss Lajos képviselő, 
- Ördög Jakab képviselő. 
 
Tanácskozási joggal meghívottként: 
- Derekas Sándor jegyző,  
- Juhászné Nagy Nóra bizottsági tag 

 
 (Jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

 NAPIREND EL TT:  
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester: 

Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai ülésünkön. A soron kívüliségre azért került sor, mert van 
egy pályázat, ami a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására van kiírva és a határidő 
nem engedi meg, hogy a következő testületin tárgyaljuk meg. A képviselői létszám 7 fő, 
megállapítom, hogy mindenki jelen van, így a képviselő-testület határozatképes. 

Jegyz könyv vezetésére felkérem Farkasné Koncz Anikó köztisztvisel t. 
Jegyz könyv hitelesítésére felkérem Baranyi Katalin és Dobó Anita képvisel ket. 
Kérem, aki a személyekre tett javaslataimmal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

Képvisel -testület 7 igen szavazattal a jegyz könyvvezet re és jegyz könyv hitelesít kre tett 
javaslatot elfogadta. 

dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester:  

A napirendi pont vonatkozásában csak egy napirendi pontra teszek javaslatot. Kérem, aki a 
napirendi pontokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
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A képvisel -testület az ülés napirendjét – a polgármester javaslatának megfelel en - 7 
egybehangzó igen szavazattal az alábbiak szerint fogadta el: 

 (Meghívó a jegyz könyvhöz csatolva.) 

ELFOGADOTT NAPIREND 

1) Igény benyújtása lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására  
    Előterjesztő: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester 

 

dr. Pusztai Csató-Adrienn polgármester:  

Az előterjesztés az kiment írásban a képviselő-testület részére. Szükségtelen ismertetni 
szövegszerűen, hiszen a korábbi években is adtunk be erre pályázatot. A költségvetésről szóló 
törvény ad erre lehetőséget és valójában ez egy részbeni fedezetként szolgál arra, hogy az 
egységes ivóvízzel - és csatornaszolgáltatással kompenzálni lehessen. 2016. évben 17.554.600.- 
Ft-ban részesültünk, ez az összeg szolgája azt, hogy ezeknek a közműveknek a felújítására vagy 
korszerűsítésére sor kerüljön a későbbiekben. Ezeket a pályázatokat a szolgáltatók készítik. Ennyi 
az előterjesztés lényege, a Heves Megyei Vízművek és az ÉRV Zrt. mint szolgáltató kívánja 
beadni a pályázatot az önkormányzat nevében. Várom a pénzügyi bizottság állásfoglalását. 

Ördög Jakab képvisel : Pénzügyi bizottság nem tárgyalta meg. 

dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester: És van-e akadálya, hogy ennek ellenére tárgyalja a 
képviselő-testület? 

Ördög Jakab képvisel : Nincs akadálya, csak véleményem van, hogy ha egy hete itt van, akkor 
a múlthétre miért nem jött be? Meg tudtuk volna ezt a múlthéten tárgyalni. Jegyző úrra 
megbeszéltem, hogy miért nem jött be. Aki kap egy ilyen levelet, annak tudni kell, hogy testületi 
határozat kell hozzá, azzal foglalkozni kellett volna, biztos, hogy félreértés volt a jegyző úr 
részéről. A testületi ülés előtt az ügyintéző hozta a csomagot. Nincs semmi akadálya, hogy a 
képviselő-testület megtárgyalja és elfogadja. 

dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester: Én magam sem tudom, hogy miért nem jött be a 
testületi ülésre, én a testületi után kaptam erről tájékoztatást. A lényeg, hogy időben be legyen 
adva. Képviselők részéről kérdés? Nincs, jó. Akkor szövegszerűen teszem föl szavazásra a 
pályázatot. (határozati javaslat szövegszerűen ismertetve) 

                                  

Ezt követ en a képvisel -testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással (a 
szavazásra jogosultak száma 7 f , meghozta a következ  határozatát.  
 
                                      Szentistván nagyközség Képvisel -testületének 

29/2017.(IV.12.) határozata 

 
Tárgy: a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt 
pályázat benyújtásáról 
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Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy pályázatot nyújt be a vízgazdálkodásért felel s 
miniszter által meghirdetett – Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I. 1. pont 
szerint – a Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására.  

 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó 
rendelet pályázathoz szükséges mellékleteinek, nyilatkozatainak 
aláírására. 

 
Felel s: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester 
Határid : azonnal 

 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester: A testület elfogadta a határozatot, ezzel a napirendek 
tárgyalása befejeződött. 

Ördög Jakab képvisel : Egy bejelentésünk lenne, vagyis inkább egy kezdeményezés. 
Átnyújtom neked egy példányát ennek a kezdeményezésnek polgármester asszony, hogy 2017. 
április 20-án csütörtökön 16 órától kezdeményezzük egy rendkívüli képviselő-testületi ülésnek az 
összehívását. A napirendi pontok azok lesznek, amiről a pénzügyi bizottsági ülésen állásfoglalás 
születik a belső ellenőr által elkészített tanácsadási tevékenységről, valamint a pénzügyi bizottság 
mai üléséről. Előterjesztő a pénzügyi bizottság elnöke, véleményezi mind a kettőt a bizottság. Az 
indítványok, javaslatokban miután az elsőre azért volt szükséges, mert nem értitek, hogy miért 
alakult ki ez a helyzet. Az első napirendi pont az ez lesz és indítványok javaslatok között pedig a 
képviselők nyilatkozata a feloszlás melletti okokról a saját véleményük szerint. Ezt szintén 5 
képviselő írta alá. A nyilatkozataid polgármester asszony arra irányulnak, hogy egyszerűen nem 
érted, a hivatal dolgozói nem értik, a lakosság egy része nem, hogy hogy válthatott ki egy 
dolgozónak egy lemondása egy ilyen helyzetet. Ha nem értitek, akkor szeretnénk elmondani.  
Úgy gondolom, hogy ki-ki a saját mondanivalója alapján el fogja mondani, hogy érhető legyen.  

dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester: Köszönöm szépen, de 2014. április 12-vel nem 
tudom átvenni, csak 2017. április 12-vel. 

Ördög Jakab képvisel : Tessék, mi a gond ezzel? 

dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester: 2014. április 12-vel nem tudom átvenni. 

Ördög Jakab képvisel : Hol van 2014? 

dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester: Fent, az átvételnél.  

Ördög Jakab képvisel : Bocsánat, már látom. 

dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester: Nekem is megszoktátok jegyezni a pontosítás 
kedvéért.  

Ördög Jakab képvisel : Van akadálya? 
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dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester: Nem, tudomásul vettük. Aláírtam, majd jegyző úr 
megfelelően előkészíti. Megköszön a képviselő-testület munkáját. 

Több tárgy, hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést berekesztette. 

 
k. m. f. 

 
 

           dr. Pusztai-Csató Adrienn            Derekas Sándor 

                      polgármester                                jegyz  

 
 
 
                    Baranyi Katalin                Dobó Anita 

             jegyz könyv-hitelesít                                         jegyz könyv-hitelesít  

 
 
 


