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3/2017. (I.26.) határozata
Tárgy: Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről,
tett intézkedésekről
Szentistván nagyközség Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett
intézkedésekről szóló tájékoztatókat jóváhagyólag tudomásul veszik.

4/2017. (I.26.) határozata
Tárgy: Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő autóbusz
használati formáiról és az azokhoz kapcsolódó díjtételekről
Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerint
állapítja meg az önkormányzat tulajdonát képező autóbusz használati formáit és az azokhoz
kapcsolódó díjtételeket.
Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester
Határidő: értelemszerűen

5/2017. (I.26.) határozata
Tárgy: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester juttatásainak
megállapítása
Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) és (6) bekezdésében foglaltak
alapján dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester illetményét 2017. január 1. napjától- száz forintra
kerekítve – havonta bruttó 548.400,-Ft-ban, költségtérítését havonta 82.300,-Ft-ban állapítja meg.
A határozat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Szentistván nagyközség Önkormányzat
képviselő-testületének a polgármester juttatásainak megállapításáról szóló 73/2014.(X.22.) határozata
A Képviselő-testület felhatalmazza jegyzőjét a szükséges iratok elkészítésére, aláírására, számfejtő
hely részére történő továbbítására.

6/2017. (I.26.) határozata
Tárgy: Koncz Attiláné Tanner Zsuzsanna alpolgármester juttatásainak
megállapítása
Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) és (6) bekezdésében foglaltak
alapján dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester illetményét 2017. január 1. napjától- száz forintra
kerekítve – havonta bruttó 548.400,-Ft-ban, költségtérítését havonta 82.300,-Ft-ban állapítja meg.
A határozat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Szentistván nagyközség Önkormányzat

képviselő-testületének a polgármester juttatásainak megállapításáról szóló 73/2014.(X.22.) határozata
A Képviselő-testület felhatalmazza jegyzőjét a szükséges iratok elkészítésére, aláírására, számfejtő
hely részére történő továbbítására.

7/2017. (I.26.) határozata
Tárgy: Tájékoztató az óvoda zárva tartásáról
Szentistván nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentistváni Gézengúz Óvoda
zárva tartásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Felelős: Konczné Besenyei Ágnes óvodavezető
Határidő: értelemszerűen

8/2017. (I.26.) határozata
Tárgy: Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás
felülvizsgálata
Szentistván nagyközségi Önkormányzata az általa legutóbb 2016.02.04-én felülvizsgált, a Szentistváni
Roma Nemzetiségi Önkormányzat által a mai napig még meg nem erősített együttműködési
megállapodás módosítására a mellékletben foglaltak szerint tesz javaslatot.
A képviselő testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az itt megfogalmazott módosító javaslatát a
Szentistváni Roma Nemzetiségi Önkormányzattal közölje, illetve a döntésnek megfelelően az iroda
átadásáról gondoskodjon.

9/2017. (I.26.) határozata
Tárgy: Szentistván Község Településrendezési Terv módosításának
elfogadása
Szentistván nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi döntést hozta:
A Helyi Építési Szabályzat módosítása véleményezési eljárásánál a véleményeket és a tervezői
válaszokat (lásd. 1. sz. melléklet) elfogadja, a véleményezési eljárást lezárja.
Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester, Ujvári Andor megbízott főépítész közreműködésével
Határidő: azonnal

10/2017. (I.26.) határozata
Tárgy: Javaslat a 2017. évi bio és megújuló energiaforrás megnevezésű
Start közfoglalkoztatási program módosítására
Szentistván nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a 217. évi bio- és megújuló
energiafelhasználás nevezetű közmunka programban megvalósítandó beruházásokról és
tevékenységekről szóló előterjesztését megtárgyalta és az alábbiak szerint elfogadja:
Az Önkormányzat 2017. évi bio- és megújuló energiaforrás közfoglalkoztatás pályázatát 3 millió
forint értékű szárítógép beszerzésére kiegészíti. Ezáltal a brikettálási program végrehajtásához
szükséges gépberuházás teljes mértékben megtörténik. A támogatás fejében az Önkormányzat vállalja,
hogy a program befejezését követően a pillérben résztvevő közfoglalkoztatottak közül 1 főt 12 hónap

időtartamban tovább foglalkoztatja. Tudomásul veszi a Képviselő-testület, hogy a
továbbfoglalkoztatás költségeiből a Mezőkövesdi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 8 havi bér és
járulékköltséget átvállal, így a továbbfoglalkoztatás költségeiből további 4 hónap terheli az
Önkormányzatot

11/2017. (I.26.) határozata
Tárgy: Szentistván nagyközségi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőség
Programjának és Intézkedési tervének felülvizsgálata
Szentistván nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentistván nagyközségi
Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának és a Helyi Esélyegyenlőségi Program
Intézkedési Tervének felülvizsgálatát elfogadta.
Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester
Határidő: azonnal

12/2017. (I.26.) határozata
Tárgy: Tájékoztatás a Kormányhivatal közmeghallgatás vezetésének
gyakorlatával kapcsolatban tett észrevételéről
Szentistván nagyközség Képviselő-testülete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei kormányhivatal
közmeghallgatás vezetésének gyakorlatával kapcsolatban tett észrevételéről szóló tájékoztatást
tudomásul vette.

13/2017. (II.9.) határozata
Tárgy: Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről,
tett intézkedésekről
Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb
eseményekről, tett intézkedésekről szóló tájékoztatókat jóváhagyólag tudomásul veszi.

14/2017. (II.9.) határozata
Tárgy: A Civil szervezetek 2017. évi támogatása
Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil szervezetek 2017. évi
támogatásáról szóló határozatát az alábbiak szerint állapítja meg:
 Szentistváni Polgárőr Egyesület: 300 e Ft
 Z-40 Postagalambsport Civil Társaság: 100 e Ft
 Szentistváni Gyermekekért Alapítvány: 266 e Ft
 Szentistváni Mesepalota Alapítvány: 150 e Ft
 „Karcos Murci” Hagyományőrző Színjátszó Egyesület: 200 e Ft
 Szentistváni Gyöngyösbokrétás Hagyományőrző Egyesület: 600 e Ft
Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester
Határidő: értelemszerűen

15/2017. (II.9.) határozata
Tárgy: A SZKULTINFO Nonprofit Kft. 2017. évi önkormányzati
támogatásának módosítása

Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZKULTINFO Nonprofit Kft.
2017. évi önkormányzati támogatását 17 millió forintban állapítja meg.

16/2017. (II.9.) határozata
Tárgy: Az óvodában dolgozó oktató nevelő munkát közvetlenül
segítők munkabérének emelése
Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodában dolgozó oktató nevelő
munkát közvetlenül segítők munkabérének 7 + 3 % bér + járulék emelésére, 660 000,-Ft költségvetési
többlet támogatást biztosít az általános működési tartalék terhére.

17/2017. (II.9.) határozata
Tárgy: Szentistván Nagyközség Önkormányzatának középtávú terve
Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. Évi
CXCV. törvény 29/A §-a alapján az önkormányzat középtávú tervét a melléklet szerint határozza meg.
Felhatalmazza polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester
Határidő: értelemszerűen

18/2017.(III.30.) határozata
Tárgy: Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről,
tett intézkedésekről
Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt
fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről szóló tájékoztatókat jóváhagyólag tudomásul
veszi.
Határidő: folyamatos és értelemszerű
Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester

19/2017.(III.30.) határozata
Tárgy: Az önkormányzat és intézményei 2017. évi belső ellenőrzési
tervének jóváhagyása
Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és
intézményei 2017. évi belső ellenőrzési tervét jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.
Utasítja jegyzőjét a belső ellenőrzési tervben foglaltak végrehajtására, valamint a belső
ellenőrzés megállapításairól szóló éves összefoglaló jelentésnek a 2017. év gazdálkodásáról
szóló zárszámadás tárgyalásának keretében képviselő-testület elé terjesztésére.
Határidő: folyamatos és értelemszerűen
Felelős: Derekas Sándor jegyző

20/2017.(III.30.) határozata
Tárgy: Szentistván nagyközség Önkormányzat 2017. évi
közbeszerzési terve
Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017-es költségvetési
évben közbeszerzést nem tervez.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester

21/2017.(III.30.) határozata
Tárgy: Az önkormányzat vagyongazdálkodási tervének felülvizsgálata
Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 35/2013.(VI.25.) számú
határozatával elfogadott, és a 4/2015.(I.29.) számú határozatával módosított
vagyongazdálkodási tervét áttekintette. A felülvizsgálat alapján megállapítja, hogy annak
módosítását nem tartja szükségesnek.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester

22/2017.(III.30.) határozata
Tárgy: Szerződés kötése pályázati szolgáltatás nyújtására
Szentistván
nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza
polgármesterét, hogy a Good Will Consulting Pályázati Tanácsadó Kft.-vel (1162 Budapest,
Timur utca 74.) pályázati szolgáltatás nyújtására - 1 éves tagsági szolgáltatásra vonatkozóan,
az Árajánlatban megjelölt feltételekkel - szerződést kössön.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester

23/2017.(III.30.) határozata
Tárgy: Döntés a XXI. Szent Király Szövetségi találkozó Szentistvánon
történő megrendezésének lemondásáról
Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi Szent Király
Szövetségi találkozó Szentistvánon történő megrendezéséről szóló 88/2016. (IX.29.)
határozatát visszavonja, és a találkozó 2017. évben történő megrendezésére irányuló
szándékáról lemond.
Fentiek mellett továbbra is fenntartja a szándékát arra vonatkozóan, hogy a későbbiek során
arra alkalmas és közösen megállapodott időpontban a Szentkirály Szövetség találkozója
Szentistván nagyközség Önkormányzata által Szentistvánon kerüljön megrendezésre.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy e döntéséről a szövetség tagjait értesítse
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester

24/2017.(III.30.) határozata
Tárgy: Beraxáné Pintye Melinda óvodapedagógus továbbképzésen
való részvételének támogatása
Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy
Beraxáné Pintye Melinda óvodapedagógus „Gyógytestnevelés az óvodában, iskolában”
szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő, szakirányú továbbképzés szakán, 4 féléves
(360 órás) képzésen részt vegyen.
A 150.000,-Ft/félév képzési költségmunkáltatói támogatásához, annak 50%-osmértékéig a
Szentistváni Gézengúz Óvodarészére előirányzatot biztosít a képzés időtartama szerinti évek
költségvetésében.
Felhatalmazza a munkáltatói jogkört gyakorló óvodavezetőt a támogatás feltételeinek
kidolgozására, az erről szóló megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal és értelemszerűen
Felelős: Konczné Besenyei Ágnes óvodavezető

25/2017.(IV.06.) határozata
Tárgy: Döntés Szentistván nagyközség Képviselő-testületének
feloszlásáról, név szerinti szavazással.
Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – név szerinti szavazással úgy döntött, hogy 2017. április 6. napjával az Mötv. (2011. évi CLXXXIX. törvény) 55. § (1)
bekezdése alapján megbízatásának lejárta előtt kimondta feloszlását. A fent említett törvény
55.§ (3) bekezdése szerint ellátja feladatát, gyakorolja hatáskörét.
Felkéri a jegyzőt a helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi választásának
előkészítésére, megszervezésére.
Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester
Határidő: azonnal illetve értelemszerűen

26/2017. (IV.06.) határozata
Tárgy: Javaslat önkormányzati számlák figyelemmel kísérésére
Szentistván nagyközség Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a helyi időközi választások
eredményének kihirdetéséig, az új képviselő-testület és az újonnan megválasztott
polgármester hivatalba lépéséig az önkormányzat nevére kiállított számlák kifizetése csak a
Pénzügyi, Beruházási és Emberi Erőforrás Bizottság elnökének történő bemutatást követően
kerülhetnek teljesítésre.
A számlák megtekintését és megismerését a Bizottság elnöke a számlára történő szignójával
dokumentálja.
E rendelkezés nem érinti az önkormányzat rendes, üzemszerű működését érintő közüzemi,
illetve egyéb működési kiadásokat tartalmazó számlákat.
Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester, valamint a pénzügyi utalást teljesítő

Határidő: azonnal

27/2017.(IV.06.) határozata
Tárgy: Döntés a SZKULTINFO Nonprofit Kft. támogatásának
módosításáról
Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
SZKULTINFO Nonprofit Kft. részére a korábban megállapított 17 millió Ft helyett 13,5
millió Ft önkormányzati támogatás legyen biztosítva.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester

28/2017.(IV.06.) számú határozata
Tárgy: Döntés kistehergépjármű beszerzéséről
Szentistván nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat kötelező
településfenntartási, településüzemeltetési és közmunka-szervezési feladatai ellátásának
segítésére megvásárolja a Szentistváni Mezőgazdasági Zrt. tulajdonában álló, IRE-106
forgalmi rendszámú, Renault Kangoo típusú kistehergépjárművet. A beszerzésre az
önkormányzat egyéb működési tartalékai terhére 700.000,- Ft keretösszeget biztosít.
Felelős: polgármester, településfenntartó, településüzemeltető munkatársak
Határidő: azonnal

29/2017.(IV.12.) határozata
Tárgy: a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt
pályázat benyújtásáról
Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot
nyújt be a vízgazdálkodásért felelős 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.
Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester
Határidő: azonnal

30/2017.(IV.20.) határozata
Tárgy: PéBeEm Bizottság 2017.04.20-ai ülésén meghozott
állásfoglalások elfogadása
A Képviselő-testület a szóbeli előterjesztés alapján, az 1. napirendi pont a) és b) részében
meghatározott témákban tárgyalt és külön írásba foglalt (a határozat mellékletét képező)
állásfoglalásokat elfogadta.

Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen

31/2017.(V.11.) határozata
Tárgy: 2017. évi közmunkaprogram-helyi sajátosságok program felfüggesztése
Képviselő-testület a 2017. 05. 11-ei rendkívüli ülésén a fenti tárgyra vonatkozó 1.Np.-ot
megtárgyalta. Az előterjesztés, a vita alapján további intézkedésig a program végrehajtását
felfüggeszti és a szükséges képviselő-testületi határozat/határozatok meghozataláig.
Felkéri dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg,
s egyúttal jelezze a B-A-Z- Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatal vezetése felé
is.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester, Derekas Sándor jegyző, Ördög Jakab biz.
elnök

33/2017.(V.11.) számú határozata
Tárgy: a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak az
1463/2016.(VIII.24.) számú kormányhatározatban rögzített KEHOP
3.2.1. pályázaton történő részvételéről (tervezet)
1) támogatja, hogy a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás a
1463/2016.(VIII.24.) számú kormányhatározatban rögzített KEHOP 3.2.1.
pályázaton részt vegyen az alábbiak szerint:
Források
Támogatás
Önerő
Összes forrás

2 400 000 000 Ft
270 000 000 Ft
2 670 000 000 Ft

2) támogatja, hogy a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás a támogatást
meghaladó részben a pályázat megvalósításához szükséges önerőt a 1463/2016.
(VIII.24.) Korm. határozattal módosított 1084/2016 (II.29.) Korm. határozatban
foglaltak szerint biztosítsa
3) támogatja, hogy a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás jogi személlyé
történő bejegyzést követően a Társulás elnöke a pályázat benyújtásához szükséges
nyilatkozatokat és konzorciumi együttműködési megállapodást aláírja, továbbá a
pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester
Határidő: azonnal

34/2017.(V.17.) határozata
Tárgy: Döntés a 2017. évi közmunkaprogram keretén belül a
szentistváni 1342. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú beépítetlen
területen pihenő park megvalósításáról
Szentistván nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a 2017. évi
közmunkaprogram keretén belül a Szentistváni 1342. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú
beépítetlen területen pihenő park megvalósítására vonatkozó terveket megvizsgálta és a
pihenő park kialakítását a határozathoz csatolt módosító tervek alapján elhatározza.
A terület művelési ág változását a képviselő-testület az Árt. módosítása során átvezeti,
figyelembe veszi. Felkéri a polgármestert, hogy e határozat alapján a közmunkákat
valósíttassa meg.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester

35/2017.(V.25.) határozata
Tárgy: Településképi arculati kézikönyv elkészítésére megbízás
Szentistván nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete a településkép védelméről szóló
2016. évi LXXIV. törvény 16. § (2) bekezdés által előírt településképi arculati kézikönyv
elkészítésére és az önkormányzat által megalkotandó településképi rendelet előkészítésére
Szeberin István építészmérnököt, a településképi arculati kézikönyv elkészítése és az
önkormányzatok által megalkotandó településképi rendelet előkészítése során ellátandó
főépítészi tevékenység ellátására Bernáth Mihály főépítész ajánlatát elfogadva ajánlattevőket
bízza meg.
Az itt elhatározott tevékenységek végzésére irányuló megállapodás megkötésével a
polgármestert bízza meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal illetve értelemszerűen

36/2017.(V.25.) határozata
Tárgy: Döntés a pintértelep kifizetéséről
Szentistván nagyközség önkormányzatának képviselő-testülete Pintér Zsolt 3418 Szentistván,
Rozmaring u. 6. szám alatti lakos kérésének helyt ad és a korábbi döntése alapján
megvásárolni kívánt illetve a vételár részletekben történő fizetése helyett a Szentistváni
1380/1., 1380/6. és a 1380/8. hrsz-ú ingatlanok végleges adásvételi szerződésének
megkötését, illetve a fennmaradó vételár egy összegben történő kifizetését határozza el. A
szerződés megkötésével, illetve a vételár különbözet kiegyenlítésével a képviselő-testület a
polgármestert bízza meg.
Határidő:értelemszerűen
Felelős: polgármester

40/2017. (VI.28.) határozata
Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi ellenőrzési összefoglaló jelentése.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 49.§ (3.a) bekezdése alapján a 2016. évről szóló éves
összefoglaló jelentését jóváhagyja.

41/2017. (VI.28.) határozata
Tárgy: Szentistváni Gézengúz Óvoda óvodapedagógusok létszámának
módosítása
Szentistván nagyközség Önkormányzata, az általa fenntartott Szentistváni Gézengúz Óvoda
pedagógusainak létszámát, a gyermeklétszám emelkedésére tekintettel, a törvényi
feltételeknek megfelelően, 2017. szeptember 1-jei hatállyal egy fő létszámmal megemeli (7
főre).
Működési célú kiadásokon belül a személyi juttatásokat maximum: 823.596.- Ft-tal, a
munkaadót terhelő járulékokat: 181.191.- Ft-tal megemeli. Egyéb juttatásként 33.350.- Ft
cafetériát és 6.700.- Ft. munkaruha pénzt biztosít. Fedezetét az éves költségvetési
rendeletében meghatározott általános működési tartalék terhére biztosítja.
Az elfogadott határozatnak megfelelően a legközelebbi éves költségvetési rendelet
módosításakor az előirányzatot módosítja.
Felhatalmazza az intézmény vezetőjét, hogy az állás meghirdetéséről, illetve annak
betöltéséről soron kívül gondoskodjon.
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen
Felelős: polgármester, intézményvezető

42/2017. (VI.28.) határozata
Tárgy: Döntés a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulásból történő kiválásról
1.) Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést
megtárgyalta és úgy döntött, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően, 2017.
december 31. nappal kiválik a Tisza-Tavi Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulásból.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Szentistván Nagyközség
Önkormányzatát a kiválás során képviselje, továbbá arra, hogy a kiváláshoz
kapcsolódó és a kiválással együtt járó szükséges jogi és pénzügyi intézkedéseket
megtegye.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester

43/2017. (VI.28.) határozata
Tárgy: A Mezőkövesdi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
létrehozásáról, a Társulási Megállapodás jóváhagyásáról és a
kapcsolódó döntések meghozataláról
1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Szentistván Nagyközség Önkormányzata
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (1)
bekezdése alapján Mezőkövesd székhellyel létrehozza a Mezőkövesdi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulást haladéktalanul, de lehetőség szerint az első adandó alkalommal, a
jelen határozat melléklete szerinti Társulási Megállapodás megkötésével.
2. A Képviselő-testület a Mezőkövesdi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
tárgyában, jelen határozat mellékletét képező Társulási Megállapodást jóváhagyja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képező
Társulási Megállapodás aláírására.
4. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Mezőkövesdi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezése érdekében,
az előterjesztésben ismertetésre került újonnan létrejövő regionális közszolgáltatóval kössön
közszolgáltatási szerződést.
5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Mezőkövesdi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának ülésén jelen határozatban foglaltak szerint
szavazzon.
6. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy amennyiben a MiReHuKöz Miskolci Regionális
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:
3518 Miskolc, Erenyő utca 1. adószám: 24676658-2-05, cégjegyzékszám: 05 09 026023)
legfőbb szerve a Társaság törzstőkéjének felemeléséhez hozzájárul, akkor a Mezőkövesdi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a MiReHuKöz Nonprofit Kft-ben 100.000,Ft névértékű üzletrészt szerezzen 100.000,- Ft azaz százezer forint megfizetése ellenében. A
100.000, - Ft megfizetését a Társulás tagjai lakosságarányosan teljesítik.
Felelős: Polgármester
Határidő: Értelem szerint

44/2017. (VI.28.) határozata
Tárgy: A Képviselő-testület 26/2017.(IV.6.) határozatának visszavonása
Szentistván nagyközség Önkormányzatának képviselő testülete a 26/2017.(IV.6.) határozatát figyelemmel a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal BO/13/4524-2/2017. számú
javaslatában foglaltakra - illetve tekintettel arra, hogy a 2017. július 9-ére kitűzött
választásokig már egyösszegű, 100.000.- Ft-ot meghaladó (közüzemi költségeken kívüli)
kötelezettségvállalást nem tervez - visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

45/2017. (VI.28.) határozata
Tárgy: Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
BO/13/5801-1/2017. számú törvényességi felhívásáról
Szentistván nagyközség Önkormányzatának képviselő-testületet a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának BO/13/5801-1/2017. számú törvényességi
felhívását megismerte, az abban foglaltakkal egyetért. A felhívásban foglaltak végrehajtására
a képviselő-testület a 2017. június 28-ai ülésén ismételten tárgyalta az önkormányzat 2016.
évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletet, valamint a hozzá
kapcsolódó döntéseket és az önkormányzat belső kontrollrendszeréről szóló tájékoztatót is
elfogadta.
Fenti döntéseivel a törvényességi felhívásban közölt mulasztásos törvénysértést megszüntette.
A képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a döntéséről a felügyeleti szervet soron
kívül tájékoztassa.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

46/2017. (VI.28.) határozata
Tárgy: Döntés pályázat benyújtásáról
A képviselő-testület elhatározza, hogy a TOP-1.4.1-16 pályázat nyújtotta lehetőségekkel élni
kíván és a szentistváni bölcsőde megépítésére pályázati támogatási kérelmet nyújt be az
előkészítő munkák elvégzéséhez. Az ehhez kapcsolódó döntéshez szükséges előkészítő
munkák elvégzésével a polgármestert bízza meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen

48/2017.(VII.21.) határozata
Tárgy: Titkos szavazás lebonyolításához szavazatszámláló bizottság
megválasztása
Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szavazatszámláló bizottság
elnökének Barta Szilárd képviselőt, tagjainak Aranyosi Imre és Tóth Józsefné képviselőket
megválasztja.

49/2017. (VII.21.) határozata
Tárgy: Szentistván nagyközség alpolgármesterének megválasztása
Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester javaslatára,
titkos szavazással, minősített szótöbbséggel Koncz József képviselőt társadalmi megbízatású
alpolgármesternek választotta 2017. július 21. napjától.
A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Dobóné Koncz Judit polgármester

50/2017. (VII.21.) határozata
Tárgy: társadalmi megbízatású polgármester juttatásainak
megállapítása
Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) és (6)
bekezdésére, a közszolgálati törvény 224. § (1)-(3) bekezdésére – Dobóné Koncz Judit
társadalmi megbízatású polgármester illetményét száz forintra kerekítve havonta bruttó
274.200.- Ft-ban, költségtérítését havonta 41.130.- Ft-ban állapítja meg 2017. július 9.
napjától.
A képviselő-testület felhatalmazza jegyzőjét a szükséges munkaügyi iratok elkészítésére,
aláírására, számfejtő hely részére történő továbbítására.
Határidő: azonnal
Felelős: Derekas Sándor jegyző

51/2017. (VII.21.) határozata
Tárgy: Koncz József alpolgármester juttatásainak megállapítása
Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) és (3)
bekezdésére – Koncz József társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját száz forintra
kerekítve havonta bruttó 191.900.- Ft-ban, költségtérítését havonta 28.800.- Ft-ban állapítja
meg megválasztásától, azaz 2017. július 21. napjától.
A képviselő-testület felhatalmazza jegyzőjét a szükséges munkaügyi iratok elkészítésére,
aláírására, számfejtő hely részére történő továbbítására.
Határidő: azonnal
Felelős: Derekas Sándor jegyző

52/2017. (VII.21.) határozata
Tárgy: Döntés ideiglenes (ad hoc) bizottság létrehozásáról
Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelenleg hatályos Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (IX.09.) önkormányzati rendeletében
meghatározott Pénzügyi, Beruházási és Emberi Erőforrás Bizottság hatáskörébe tartozó
feladatok ideiglenes ellátására ideiglenes (ad hoc) bizottság létrehozását határozza el. Az
ideiglenes bizottság elnökévé Barta Szilárd képviselőt, tagjaivá Aranyosi Imre és Tóth
Józsefné képviselőket választja meg. Az ideiglenes bizottság hatáskörét az állandó bizottság
létrehozásáig gyakorolhatja. Az ideiglenes bizottság részére a képviselő-testület a képviselői
tiszteletdíjon túl külön tiszteletdíjat nem állapít meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Dobóné Koncz Judit polgármester

53/2017. (VII.21.) határozata
Tárgy: Döntés a Szentistván és Térsége Beruházó és Kommunális
Szennyvízüzemeltető Társulás Társulási Tanács tagjainak delegálása
Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentistván és Térsége
Beruházó és Kommunális Szennyvízüzemeltető Társulás társulási megállapodása alapján a
Társulás Tanácsába 2 fő települési képviselőt választhat a társulási tag önkormányzat
képviseletének ellátására.
Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete:
- Dobóné Koncz Judit polgármestert, továbbá
- Koncz József települési képviselőt
a Szentistván és Térsége Beruházó és Kommunális Szennyvízüzemeltető Társulás Társulási
Tanács tagjának 2017. július 10-től megválasztja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dobóné Koncz Judit polgármester

54/2017. (VII.21.) határozata
Tárgy: Döntés közfoglalkoztatási projekt keretén belül
megvalósítandó „Bollók tó” rekonstrukciójáról
Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi közmunka
programban megvalósítandó beruházásokról, tevékenységekről szóló előterjesztést
megtárgyalta.
A bemutatott és a határozathoz csatolt vázlat és látványtervek alapján a beruházás
megvalósítását támogatja.
Felelős: Dobóné Koncz Judit polgármester
Határidő: azonnal

55/2017. (VII.21.) határozata
Tárgy: Döntés a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Programokban tervezett pályázatok benyújtásáról
Szentistván Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, hogy a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretein belül az alábbi jogcímekkel és
tervezett adatokkal pályázatot nyújtson be:
Tervezett pályázatok:
1. Projekt
Felhívás kódszáma: TOP-1.4.1-16
A Felhívás címe: A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével.
Tervezett fejlesztés helyszíne: 3418 Szentistván, Damjanich utca 14 Hrsz 53

Fejlesztés tervezett összköltsége: bruttó 75 millió Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Szükséges önerő: 0.- Ft
Pályázat beadási határideje: 2017.07.31.
2. Projekt
Felhívás kódszáma: TOP-2.1.3-16
A Felhívás címe: Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések (Csapadékvíz
elvezetése)
Fejlesztés tervezett összköltsége: bruttó 60 millió Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Szükséges önerő: 0.- Ft
Pályázat beadási határideje: 2017.07.31.
3. Projekt
Felhívás kódszáma: TOP-3.2.1-16
A Felhívás címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Tervezett fejlesztés helyszínei:
Polgármesteri Hivatal 3418 Szentistván Széchenyi 10.; Hrsz.: 1, Hrsz:2
Szentistváni Gézengúz Óvoda 3418 Szentistván, Széchenyi utca 12/A.; Hrsz.:49
Civil Ház 3418 Széchenyi út 12. Hrsz:60
Fejlesztés tervezett összköltsége: bruttó 50 millió Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Szükséges önerő: 0.- Ft
Pályázat beadási határideje: 2017.07.31.
4.Projekt
Felhívás kódszáma: TOP-5.3.1-16
A Felhívás címe: Helyi rendezvények erősítése
Támogatás tervezett összköltsége: bruttó 5 millió Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Szükséges önerő: 0.- Ft
Pályázat beadási határideje: 2017.07.31.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Támogatási igények benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

56/2017. (VII.21.) határozata
Tárgy: Bio-és megújuló energiaforrás közfoglalkoztatási program
felfüggesztéséről
Szentistván nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a Start közmunkaprogram
bio-és megújuló energiaforrás elnevezésű közfoglalkoztatás keretében folyamatban lévő
projekt megvalósításától egyéb személy és tárgyi eszközök hiánya miatt 2017. július 31-ei
zárónappal eláll. Felkéri a polgármestert, hogy e döntés alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatal Munkaügyi Osztályával a program
megvalósítására és támogatására kötött hatósági szerződés felbontását kezdeményezze.
Határidő: 2017. július 31.
Felelős: polgármester

57/2017. (VII.21.) határozata
Tárgy: Döntés felhatalmazásról Gelej község szennyvízelvezetése és a
Szentistván központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének
fejlesztése ügyében
Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testülete jelen határozat keretében úgy
dönt, hogy a Gelej község szennyvízelvezetése és a Szentistván központú agglomeráció
szennyvíztisztító telepének fejlesztése megnevezésű projekt megvalósítása érdekében jelen
határozat melléklete szerinti Felhatalmazó nyilatkozat tartalmát elfogadja.
A Képviselő testület felhatalmazza Dobóné Koncz Judit polgármestert a Felhatalmazó
nyilatkozat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

58/2017. (VII.21.) határozata
Tárgy: A Szent Király Szövetség 2017. évi találkozóján való részvétel
Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szlovákiai Sajószentkirály
község önkormányzatának meghívását elfogadja és kijelenti, hogy részt kíván venni
delegációval a Szent Király Szövetség Sajószentkirályon, 2017. augusztus 4-6. között
megrendezésre kerülő találkozóján. A delegáció tagjainak toborzásával, illetve az utazás
megszervezésével a Képviselő-testület a polgármestert bízza meg.
Felelős: Dobóné Koncz Judit polgármester
Határidő: azonnal

59/2017.(VIII.10.) határozata
Tárgy: Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás igénylése
Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási igényt kíván
benyújtani „Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás igénylése” címen.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtására.

Határidő: 2017. 09.30.
Felelős: Dobóné Koncz Judit polgármester

60/2017.(VIII.10.) határozata
Tárgy: Szociális célú tűzifa vásárlására támogatási igény benyújtása
Szentistván nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. év XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény)
3. melléklet I.9. pontja szerint a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó támogatásra kiírt pályázat alapján, benyújtja támogatási igényét 404
m3 szociális célú tűzifa (kemény lombos fafajta) vásárlás támogatására.
A képviselő-testület a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást
nem kér. A szállítási költségeket az önkormányzat viseli.
Felhatalmazza polgármesterét a támogatási igény benyújtására.
Határidő: 2017. 08.25.
Felelős: Dobóné Koncz Judit polgármester

61/2017.(VIII.10.) határozata
Tárgy: A szentistváni „Pintér telep” megvásárlása
Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. április 4-én kötött
adásvételi előszerződésben foglalt feltételekkel meg kívánja vásárolni a Pintér Zsolt
Szentistván, Rozmaring u. 6. sz. alatti lakos és Pintér István Szentistván, Vörösmarty u. 63.
sz. alatti lakosok közös tulajdonában lévő szentistváni 1380/1, 1380/6 és 1380/8 hrsz-ú un.
Pintér telep megnevezésű ingatlant. A közösen kialkudott 5 millió Ft-os vételár csökkentendő
az azóta részleteiben megfizetett vételár előleggel.
Az adásvételi szerződés előkészítésével, aláírásával és a vételár kifizetésével a képviselőtestület a polgármestert bízza meg.
Határidő: ügymenet szerint
Felelős: Dobóné Koncz Judit polgármester

62/2017.(VIII.10.) határozata
Tárgy: Döntés a szentistváni 52 hrsz-ú, természetben Damjanich u. 20.
szám alatti ingatlan megvásárlásáról
Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy közösségi
céljainak megvalósítása érdekében meg kívánja vásárolni a szentistváni 52 hrsz-ú,
természetben Szentistván, Damjanich u. 20. sz. alatti lakóingatlant. Az ingatlan vételáraként a
szakértő által megállapított 3 millió forintot elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a
konkrét vételárról a tulajdonossal tárgyaljon, illetve amennyiben a szakértő által megállapított
vételárat a tulajdonos elfogadja, úgy az ingatlanra vonatkozóan az önkormányzat nevében az
adásvételi szerződést megkösse.
Határidő: ügymenet szerint
Felelős: Dobóné Koncz Judit polgármester

63/2017.(VIII.10.) határozata
Tárgy: Döntés veteránjármű találkozón való részvételről
Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy részt kíván
venni a régi járművek egri egyesülete által 2017. szeptember 9-ére tervezett veterán jármű
túra útvonalában a résztvevők részére a pihenősorán étkezést biztosít. Döntésének várható
költségeire az általános működési tartalék terhére 200.000,-Ft előirányzatot biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a túra szervezőivel tárgyaljon,
illetve a rendezvény lebonyolításához szükséges intézkedéseket megtegye.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dobóné Koncz Judit polgármester

65/2017.(VIII.10.) határozata
Tárgy: Döntés Képviselő-testületi ülésen TV közvetítéséről
Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a testületi ülések videó
felvételén történő rögzítését és a kábel tv-n vágatlan formában történő későbbi közvetítését a
jövőben nem tervezi.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dobóné Koncz Judit polgármester

66/2017.(VIII.10.) határozata
Tárgy: Burai Krisztián 3418 Szentistván, Rákóczi u. 39. szám alatti
lakos lakáshoz jutók támogatása.
Szentistván Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Burai Krisztián 3418
Szentistván, Rákóczi u. 39. szám alatti lakos lakáshoz jutók támogatása iránti kérelmét a
4/2015.(IV.7.) lakáshoz jutás helyi támogatásáról szóló önkormányzati rendelet 2. § (1)
bekezdés c), d), e) pontjában foglaltak miatt elutasítja, mert a kérelmező egy éve nem
rendelkezik munkaviszonnyal, a lakás vételára nem haladja meg a 4.000.000,- Ft-ot, továbbá
nem rendelkezik a vételár 30 %-ával.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dobóné Koncz Judit

67/2017.(VIII.10.) határozata
Tárgy: Simon Nikolett 3418 Szentistván, Damjanich u. 41. szám alatti
lakos önkormányzati lakás bérbeadási kérelmének elutasítása.
Szentistván Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Simon Nikolett 3418
Szentistván, Damjanich u. 41. szám alatti lakos önkormányzati lakos szociális alapon történő
bérbeadási kérelmét elutasítja, mert az önkormányzatnak nincs a tulajdonában lakhatás céljára
alkalmas szociális bérlakása. A kérelmében jelölt Szentistván, Kisfaludy u. 14. szám alatti
lakás lakhatásra nem alkalmas.
Határidő: értelemszerűen

Felelős: Dobóné Koncz Judit polgármester

68/2017.(VIII.24.) határozata
Tárgy: Pénzügyi, ügyrendi és emberi erőforrás Bizottság létrehozása,
bizottság elnökének és tagjainak megválasztása
Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati feladatok
ellátásának segítésére 2017. 08. 24-től határozatlan időre állandó bizottságot hoz létre.
A bizottság elnevezése: Pénzügyi, ügyrendi és emberi erőforrás Bizottság.
A bizottság elnökévé: Barta Szilárd képviselőt
Tagjaivá:
-

Aranyosi Imre képviselőt
Tóth Józsefné képviselőt
Aranyosiné Molnár Zsuzsanna külső tagot
Juhászné Sánta Zsuzsanna külső tagot megválasztja

Döntésének megfelelően a hatályos szervezeti és működési szabályzatáról szóló helyi
rendeletét módosítja, melyben egyidejűleg rendelkezik a létrehozott bizottság feladat és
hatásköréről is.
Döntésével egyidejűleg a korábban létrehozott ad-hoc bizottságot megszünteti, az erről szóló
52/2017.(VII.21.) határozatát hatályon kívül helyezi.
Felelős: Dobóné Koncz Judit polgármester
Határidő: azonnal

69/2017.(VIII.24.) határozata
Tárgy: Javaslat Szentistván nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2017. II. félévi munkaterve
Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2017. II. félévi munkatervet megtárgyalta és a melléklet szerinti tartalommal elfogadta.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dobóné Koncz Judit polgármester

70/2017.(VIII.24.) határozata
Tárgy: Csatlakozási szándék bejelentése a Mezőkövesdi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz
1. Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a korábbi, 2017. június
28.-án kelt 43/2017.(VI. 28.) határozatában foglalt szándékát fenntartja, és csatlakozni kíván a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (1)
bekezdése alapján Mezőkövesd székhellyel létrehozott - Mezőkövesdi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társuláshoz.

2. A Képviselő-testület a Mezőkövesdi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás - jelen
határozat mellékletét képező - Társulási Megállapodását elfogadja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képező
Társulási Megállapodás aláírására.
4. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Mezőkövesdi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezése érdekében,
az újonnan létrejött regionális közszolgáltatóval közszolgáltatási szerződést kössön.
5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az itt megfogalmazott csatlakozási
szándékát a Mezőkövesdi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsának Elnöke felé jelezze.
6. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy amennyiben a MiReHuKöz Miskolci Regionális
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:
3518 Miskolc, Erenyő utca 1. adószám: 24676658-2-05, cégjegyzékszám: 05 09 026023)
legfőbb szerve a Társaság törzstőkéjének felemeléséhez hozzájárul, akkor a Mezőkövesdi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a MiReHuKöz Nonprofit Kft-ben 100.000,Ft névértékű üzletrészt szerezzen 100.000,- Ft azaz százezer forint megfizetése ellenében. A
100.000, - Ft megfizetését a Társulás tagjai lakosságarányosan teljesítik.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dobóné Koncz Judit polgármester

71/2017.(VIII.24.) határozata
Tárgy: Döntés civil szervezet soron kívüli támogatásáról (Szentistváni
Titán Sportegyesület)
Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek
támogatási rendjéről szóló 13/2015.(XII.03.) számú rendelete alapján 600.000.- Ft vissza nem
térítendő támogatást nyújt a Szentistváni TITÁN Sportegyesületnek. A támogatás összegét a
2017. évi költségvetés civil szervezetek támogatása kiadási előirányzat terhére biztosítja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dobóné Koncz Judit polgármester

72/2017.(VIII.24.) határozata
Tárgy: Önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadásáról
Szentistván nagyközség önkormányzatának képviselő-testülete Kónya Sándor Szentistván
Mikszáth Kálmán út 14. szám alatti lakos kérésének helyt ad, és részére 2017. augusztus 25.
napjától határozatlan időre, de maximum 90 napos felmondási határidő kitűzésével bérletbe
adja az önkormányzat tulajdonában lévő szentistváni 646. hrsz-ú, 249 m2 térmértékű kivett
közterület, művelési ágú földterületet. A földterület használatért bérleti díjat nem kér, azonban
bérlő köteles a területet jógazda gondosságával tisztán és rendben tartani. A bérleti szerződés
megkötésével a képviselő-testület a polgármestert bízza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Dobóné Koncz Judit polgármester

73/2017.(VIII.24.) határozata
Tárgy: Delegálás a Szentistváni István Király Általános iskola Intézményi
Tanácsába
Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 73.§ (4) bekezdésére figyelemmel – a Szentistváni István
Király Általános Iskola Intézményi Tanácsába 2017. augusztus 24. napjától Sebők Erzsébet
képviselőt delegálja. Dobó Anita képviselő delegálását továbbra is fenntartja. A
80/2014.(XI.6.) határozatát az itt meghozott döntésének megfelelően módosítja
Felhatalmazza polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dobóné Koncz Judit polgármester

74/2017.(VIII.24.) határozata
Tárgy: az önkormányzat tulajdonában lévő minikotró igénybe
vételéről
Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Hegyi Mátyás szentistváni
lakos kérelmének helyt ad és részére engedélyezi az önkormányzat tulajdonában lévő
minikotró igénybe vételét.
Határidő: azonnal
Felelős: Dobóné Koncz Judit polgármester

75/2017.(VIII.24.) határozata
Tárgy: döntés háziorvosi rendelőkbe klímák telepítéséről
Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Béres Imre Sándor
szentistváni Háziorvos kérelmét megtárgyalta és úgy döntött, hogy a háziorvosi rendelők
klimatizálásának kérdésére a jövő évi költségvetés tervezésénél visszatér.
Határidő: azonnal
Felelős: Dobóné Koncz Judit polgármester

76/2017.(VIII.24.) határozata
Tárgy: Közfoglalkoztatási projekt módosításáról
Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentistváni
hrsz-ú
ingatlanára közfoglalkoztatási program keretén belül megvalósításra tervezett szabadidőpark
programból a mobil színpad megépítésétől eláll. Az erre tervezett költségkeretből a már
korábban megépített helyi piac fedését kívánja megvalósítani.
Felkéri a képviselőtestület a polgármestert, hogy az itt elhatározott döntésnek megfelelően a
módosítási igényének támogatását a támogató munkaügyi szerv felé kezdeményezze

Határidő: azonnal
Felelős: Dobóné Koncz Judit polgármester

77/2017.(VIII.24.) határozata
Tárgy: Rendőrségi „Matyó triatlonon történő részvételről
Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkövesdi
Rendőrkapitányság felkérését elfogadja és a 2017. évben megrendezésre kerülő „Matyó
triatlon” díszvendég szerepét elvállalja. A konkrét feladatok ellátásának finanszírozására a
képviselőtestület a 2017. évi költségvetésében meghatározott egyéb működési tartalékai
terhére 100.000.-Ft összeget biztosít.
Felhatalmazza polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dobóné Koncz Judit polgármester

78/2017.(VIII.24.) határozata
Tárgy: Veterán túra útvonalában történő részvételről
Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Régi Járművek Egri
Egyesületének felkérését elfogadja és a 2017. évben megrendezésre kerülő Veterán autós túra
útvonalában részt kíván venni. A konkrét feladatok ellátásának finanszírozására a
képviselőtestület a 2017. évi költségvetésében meghatározott egyéb működési tartalékai
terhére 100.000.-Ft összeget biztosít.
Felhatalmazza polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dobóné Koncz Judit polgármester

80/2017.(IX.18.) határozata
Tárgy: Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról
Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést
és a következő határozatot hozza:
1./ Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkövesdi Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítását megtárgyalta, azt a jelen határozat
melléklete szerint elfogadja.
2./A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a
módosításával kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dobóné Koncz Judit polgármester

Társulási

Megállapodás

81/2017.(IX.18.) határozata
Tárgy: a Mezőkövesdi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása
Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést
és a következő határozatot hozza:
1./ Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkövesdi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítását
megtárgyalta, azt a jelen határozat melléklete szerint elfogadja.
2./A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a
módosításával kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.

Társulási

Megállapodás

Határidő: azonnal
Felelős: Dobóné Koncz Judit polgármester

82/2017. (IX.25.) határozata
Tárgy: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondása
Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az NHSZ TISZA Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 5350 Tiszafüred, Húszöles út 149.) kötött
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést jelen határozat mellékletében foglaltak
szerint 2017. szeptember 30. napjával felmondja.
A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dobóné Koncz Judit polgármester

83/2017.(IX.28.) határozata
Tárgy: Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett
intézkedésekről
Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt
fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről szóló tájékoztatókat jóváhagyólag tudomásul
veszi.

84/2017.(IX.28.) határozata
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához csatlakozás és a pályázat
kiírása.
1.) Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően
kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi pályázati
fordulójához.

2.) Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat
kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2018. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget
vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott
támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben
foglaltaknak megfelelően jár el.
3.) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a
pályázatokról hozott döntését a https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető
EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
4.) Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben meghatározott és a
pályázóktól bekért, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és
mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás mellékleteivel.
5.) Képviselő-testület elfogadja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat Általános
Szerződési Feltételeinek végrehajtásához kapcsolódó helyi Szabályzatot a jelen határozat 1. számú
melléklete szerint.
6.) Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához kapcsolódó „A” és „B” típusú
pályázatot jelen határozat 2. és 3. számú melléklete szerint kiírja.
7.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármesterét a határozat végrehajtása érdekében szükséges
intézkedés megtételére.
Határidő: 2017 október 3. és az Általános Szerződési Feltételek szerint
Felelős: Dobóné Koncz Judit polgármester

85/2017.(IX.28.) határozata
Tárgy: Javaslat a közmeghallgatás időpontjára és napirendjére
Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi közmeghallgatás
időpontját november 9. napján 17.00 órára tűzi ki. A Közmeghallgatás helye: Művelődési
Ház (Szentistván, Hősök tere 2.)
A Közmeghallgatás tervezett napirendjét az alábbiak szerint határozza meg.
1. / Tájékoztató az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról, a 2017. évi
költségvetésről, feladatokról.
Előterjesztő: Dobóné Koncz Judit polgármester
2. / A lakosság kérdései, közérdekű vélemények, javaslatok
Előterjesztő: Dobóné Koncz Judit polgármester
3./ Válaszadás – Dobóné Koncz Judit polgármester
A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a közmeghallgatás előkészítésére.
Határidő: Határozatban foglaltak szerint
Felelős: Dobóné Koncz Judit polgármester

86/2017.(IX.28.) határozata
Tárgy: Szkulintfo Nonprofit Kft. eszköz beszerzéséről
Szentistván nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a Szkultinfo Nonprofit Kft.
eszköz beszerzésre irányuló kérelmét megtárgyalta és azzal kapcsolatosan úgy foglalt állást,
hogy a kérelemben foglalt számítógép illetve a vágószoftver beszerzéséhez hozzájárul.
A beszerzés költségeinek fedezete a Szkultinfo Nonprofit Kft. ez évi szublimációs géppel
végzett tevékenység, illetve a hímző csoport által előállított termékek értékesítéséből
származó bevétel.
Amennyiben a bevétel a fent jelzett eszközök beszerzés költségeit nem fedezi, úgy azt a
képviselő-testület a költségvetésének az általános működési tartalékai terhére kiegészíti.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester, Aranyosiné Elek Ágota ügyvezető

87/2017.(IX.28.) határozata
Tárgy: Szentistván, Rákóczi út vízelvezetés megvalósítása
Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a
Szentistván belterületi felszíni vízelvezetés támogatására benyújtott pályázatban szereplő
Szentistván Rákóczi út, Vörösmarty út által határolt 529. hrsz-ú útszakaszán – tekintettel arra,
hogy az útszakasz jelenlegi állapota élet-és balesetveszélyes – a felszíni vízelvezetési
munkálatokat elvégzi. A munkák elvégzésére bekért előzetes árajánlatok alapján annak
várható 1.500.000.- Ft-os költségeit saját költségvetéséből az általános működési tartalék
terhére fedezi.
Amennyiben a jelenleg folyamatban lévő fent említett pályázat kedvező elbírálást nyer, úgy e
megelőlegezett költségeket a pályázat tervezett kiadásai között később érvényesíteni kívánja.
A képviselő-testület megbízza a polgármesterét, hogy a munkák elvégzésére a legkedvezőbb
ajánlatot benyújtó kivitelezővel a munkák elvégzésére az alpolgármester közreműködésével
megállapodást kössön.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, alpolgármester

88/2017.(IX.28.) határozata
Tárgy: Döntés az általános iskolás gyermekek lovaglás oktatásának
támogatásáról
Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött a Szentistváni István
Király Általános Iskola szülői közösségének szervezésében 2017-2018-as tanév I. és II.
félévében megvalósuló lovaglás oktatás támogatásáról.
A lovaglás oktatás költségeinek finanszírozásához 160.000,-Ft egyszeri, vissza nem térítendő
támogatást nyújt a 2017-2018-as tanév I. és II. félévere külön-külön, melyet a Szentistváni
Gyermekekért Alapítvány számlájára történő átutalással, meghatározott cél megjelölésével
biztosít.

Az önkormányzat mindezeken túl a gyermekek szállítását saját költségvetése terhére
biztosítja.
Felhatalmazza polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dobóné Koncz Judit polgármester
Határidő: azonnal

89/2017.(IX.28.) határozata
Tárgy: Járóka Tamásné Szentistván, Vörösmarty utca 49. szám alatti
lakos települési támogatás iránti kérelme
Szentistván Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete Járóka Tamásné Szentistván,
Vörösmarty utca 49. szám alatti lakos települési támogatásra irányuló kérelmét elutasítja.
A döntésről készült formai határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

90/2017.(X.26.) határozata
Tárgy: Hozzájárulás népkonyha létesítéséhez
Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a
népkonyhai szolgáltatás bevezetését egyenlőre nem támogatja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester

91/2017.(X.26.) határozata
Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának
háromnegyed-éves alakulásáról
Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi
gazdálkodásának háromnegyed-éves alakulásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

92/2017.(X.26.) határozata
Tárgy: Döntés a kéményseprői tevékenység szolgáltatójának
kiválasztásáról
Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kéményseprőipari
szolgáltatás biztosítására benyújtott páláyzatok közül a Kéményseprőipari Vállalat Kft. (3527
Miskolc, Zsigmondi út 2. I/102/a., 4400 Nyíregyháza, Bujtos út 36.) pályázó ajánlatát tartja
számára legkedvezőbbnek, ezért a szolgáltatás biztosítására a Kéményseprőipari Kft-vel köt a határozat melléketét képező megállapodás szerint - szolgáltatási szerződést.
Felelős: Dobóné Koncz Judit polgármester
Határidő: azonnal

93/2017.(X.26.) határozata
Tárgy: Hozzájárulás fűtési költségek egyszeri kiegészítéséhez
Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a téli fűtési költségek
enyhítésére Szentistván Nagyközség közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező – magyar állampolgár - életvitelszerűen a bejelentett lakcímén
élő tulajdonosok (bérlők) részére egyszeri 5.000.- Ft összegű vissza nem térítendő pénzbeli
támogatást biztosít.
Egy ingatlan esetén a támogatást azonos lakcímmel rendelkezők esetében csak egy személy
részére lehet megállapítani.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy döntésének megfelelően az egyedi
határozatok elkészítéséről és a támogatásnak a jogosultak részére történő eljuttatásáról
gondoskodjon.
A támogatásra jogosultak a támogatást 2017. december 15-éig vehetik át. Ezen határidő be
nem tartása jogvesztő.
Határidő: azonnal
Felelős: Dobóné Koncz Judit polgármester

94/2017.(X.26.) határozata
Tárgy: Döntés a Szentistván, Széchenyi utca 108. szám alatti telek
vételi ajánlatának ügyében
Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth Irén 3400 Mezőkövesd,
Erzsébet királyné út 1. szám alatti lakos kérésének helyt ad és az általa ajánlott 50.000.- Ft-os
vételáron megvásárolja a tulajdonában lévő Szentistván, Széchenyi út 108. szám alatti 803.
hrsz-ú, 1010 m2 térmérték terülerű üresen álló telket.
Az adásvétel lebonyolításával, illetve az ügyintézés során a szükséges intézkedések
megvtételével, az önkormányzat nevében a Képviselő-testület a polgármestert bízza meg.
Felelős: Dobóné Koncz Judit polgármester
Határidő: azonnal

95/2017.(X.26.) határozata
Tárgy: Döntés a mobilkamera lecseréléséről
Szentistván nagyközség Önkormányzatának képviselőtestüólete az önkormányzat
tulajdonában lévő -és még üzembe nem helyezett – mobilkamarák fix kamerákra történő
értékarányos cseréjével egyetért.
Határidő: Azonnal
Felelős : Alpolgármester

96/2017.(X.26.) határozata
Tárgy: Döntés a Rákóczi út, Damjanich út és a Jókai úti szakaszok
rendbetételéről
Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Rákóczi út, Damjanich és
Jókai útszakasz szükséges javítási munkálatait kívánja elvégezni. A munkálatok elvégzésével
- a beérkezett árajánlatokat figyelembe véve a legjobb ajánlatot tevő Szilvási Építő Kft. – t
bízza meg. A döntés fedezetét a képviselőtestület a 2017. évi költségvetésben útkarbantartási
munkálatokra elkülönített előirányzat terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Alpolgármester

97/2017.(X.26.) határozata
Tárgy: Döntés játszótér kerítésének megépítéséről
Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete elhatározza, hogy a
Szentistván Kossuth úti 179 hrsz-ú un. piactér elnevezésű területen korábban létesült játszótér
autóbusz állomás felőli kerítését saját beruházás keretében megépíti.
Határidő: azonnal
Felelős: Alpolgármester

98/2017.(X.26.) határozata
Tárgy: Döntés ügyvéd megválasztásáról
Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Polgármester javaslatát
elfogadja és felhatalmazza Dobóné Koncz Judit polgármestert, hogy a dr. Pusztai-Csató
Adrienn korábbi polgármester által az önkormányzat ellen indított kártérítési perben
megfelelő szakértelemmel és referenciával rendelkező ügyvédet az önkormányzat perbeni
képviseletével megbízzon.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

101/2017.(XI.28.) határozata
Tárgy: Döntés rendőrségi körzeti megbízott személyére tett
javaslatról
Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkövesdi
Rendőrkapitányság Mezőkeresztesi Rendőrőrsének parancsnoka által a szentistváni
székhellyel megüresedett körzeti megbízotti státusz betöltésére tett javaslatot támogatja és
Tóth Zsolt címzetes zászlós úr
2017. december 1 –jei hatállyal történő körzeti megbízotti kinevezésével egyetért.
Az esetlegesen szükségessé váló és az Önkormányzatot érintő további intézkedések

megtételével a Képviselő-testület a polgármestert bízza meg.
Határidő: 2017. december 1.
Felelős: Dobóné Koncz Judit polgármester

102/2017.(XI.28.) határozata
Tárgy: A Szentistváni Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és
Működési Szabályzatának elfogadása
Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentistváni Települési
Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát a csatolt melléklet szerinti
tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dobóné Koncz Judit polgármester

103/2017.(XI.28.) határozata
Tárgy: Döntés önkormányzati tulajdonban lévő telkek egyesítéséről
Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy az
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő szentistváni belterület 53 és 52 hrsz-ú
ingatlanokat egyesíti.
A telek egyesítésítésével kapcsolatos eljárás megindításával, az eljárás során szükséges
intézkedések megtételével, illetve az önkormányzat, mint tulajdonos képviseletével a testület
a Polgármestert bízza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Dobóné Koncz Judit polgármester

104/2017.(XI.28.) határozata
Tárgy: Döntés a Szentistván, Rózsa utca 4. szám alatti ingatlan
megvásárlásáról
Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Boros Lászlóné sz. Kiss
Anikó és Kiss István Zoltán – mindketten Szentistván, Táncsics u. 18. sz. alatti lakosok kérésének helyt ad és 300.000,-Ft-os vételáron megvásárolja a tulajdonosok ½ - ½
tulajdonában lévő szentistváni 1084 hrsz-ú, a természetben Szentistván, Rózsa utca 4. szám
alatti, lakás céljára alkalmatlan lakóingatlant.
A Képviselő-testület döntésének fedezetét a 2017. évi költségvetése általános működési
tartalékai terhére biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét az adásvétellel kapcsolatos szerződés elkészíttetésére, aláírására és a további szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal és értelemszerűen
Felelős: Dobóné Koncz Judit polgármester

105/2017.(XI.28.) határozata
Tárgy: Döntés a felszíni vízelvezetés tervezésére benyújtott
árajánlatokról
Szentistván nagyközség Önkrományzatának Képviselő-testülete a Szentistván belterületi
vízrendezés engedélyes és kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére kiírt pályázati
felhívására beérkezett alábbi pályázatok közül:
1. Juhász Péter 3300 Eger, Kodály Zoltán u. 9.
2. Gemenczi Tibor 3400 Mezőkövesd, Górf Zichy u. 13.

ajánlati összeg 2.300.000,-Ft,
ajánlati öszeg 2. 200.000,-Ft,

3. Controll-Builder Kft. 3400 Mezőkövesd, Kiss István u. 26. ajánlati összeg: 2.000.000,-Ft
a Controll-Builder Kft. Mezőkövesd, Kiss István u. 26. szám alatti pályázó ajánlatát találja
számára legkedvezőbbnek, ezért a tervek elkészítésével a Controll-Builder Kft-t bízza meg.
Döntése alapján a megbízási szerződés előkészítésével, aláírásával, illetve a szükséges
töbábbi intézkedések megtételével a polgármestert bízza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Dobóné Koncz Judit polgármester

106/2017.(XI.28.) határozata
Tárgy: karácsonyi díszkivilágítás
Szentistván nagyközség Önkrományzatának Képviselő-testülete a karácsonyi ünnepi
díszkivilágításhoz világító testek beszerzését hatáűrozza el. A vásárleásra a közvilágításra
biztosított állami normatíva terhére 1.200.000.- Ft keretösszeget állapít meg.
Az eszközök beszerzésével a képviselőtestület a polgármestert bízza meg
Határidő: azonnal
Felelős: Dobóné Koncz Judit polgármester

107/2017.(XI.28.) határozata
Tárgy: falu karácsony
Szentistván nagyközség Önkrományzatának Képviselő-testülete a 2017. december 16.-án
megrendezendő „falukarácsony” alkalmából az ünnepi műsort követően ingyenes
vendéglátást biztosít a megjelentek részére. Az ingyenes vendéglátás keretén belül hurka és
kolbász kóstolóvel, süteménnyel, forrlat borral és forró teával kínálja teleülés ünneplő lakóit.
A vendéglátás fedezetére egyszeri 200.000.-Ft keretet biztosít, a 2017. évi költségvetése
általnos működési tartalékainak terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dobóné Koncz Judit polgármester

108/2017.(XI.28.) határozata
Tárgy: mentők támogatásáról

Szentistván nagyközség Önkrományzatának Képviselő-testülete a mezőkövesdi mentőállomás
kérésének helyt ad és részükre a feladatuk ellátásának segítésére 1 db mobil GPS
(helymeghatározó, útvonaltervező) eszközt szerez be illetve bocsát rendelkezésre.
A támogatás fedezetére a 2017. évi költségvetése általános működési tartalékai terhére
35.000.-Ft keretet biztosít.
A készülék beszerzésével és a támogatottak részére történő átadásával a képviselőtestület a
polgármestert bízza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Dobóné Koncz Judit polgármester

118/2017. (XII.21.) határozata
Tárgy: A Szentistváni Gézengúz Óvoda beszámolójának elfogadása
Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentistváni Gézengúz
Óvoda 2016/2017. nevelési évről szóló beszámolóját megtárgyalta és elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Dobóné Koncz Judit polgármester és Konczné Bersenyei Ágnes óvodavezető

119/2017. (XII.21.) határozata
Tárgy: Ügyfélszolgálati irodahelyiség költségeinek viseléséről
Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére, feladatai ellátása céljára biztosított Szentistván, Széchenyi utca 10. szám alatti - ún. ügyfélszolgálati irodahelyiség 2017. évi
üzemeltetési költségeinek felszámításától (továbbszámlázásától) eltekint.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy fenti döntéséről a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal illetékes osztályát értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Dobóné Koncz Judit polgármester

122/2017. (XII.28.) határozata
Tárgy: Döntés a Települési Arculati Kézikönyv elfogadásáról
Szentistván nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a mellékletként csatolt
Települési Arculati Kézikönyvet elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet 43/A § szükséges
közzétételi intézkedéseket tegye meg.
Határidő: Dobóné Koncz Judit polgármester
Felelős: azonnal

