
Tartalom 
Szentistván nagyközség Képviselő – testületének 2016. évi határozati ..................................... 7 

1/2016. (I.14.) határozata ........................................................................................................... 7 

Tárgy: Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Alapító Okiratának módosításáról ............ 7 

2/2016. (I.14.) határozata ........................................................................................................... 7 

Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2016. július 1-ét követő ellátásáról ........................ 7 

3/2016. (I.14.) határozata ........................................................................................................... 8 

Tárgy: Szentistván település közigazgatási területén keletkező  nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére és tisztításra történő átadására vonatkozó közszolgáltatási 

szerződés felbontása ................................................................................................................... 8 

4/2016. (I.14.) határozata ........................................................................................................... 8 

Tárgy: Rákóczi u. 36. szám alatti fogorvosi rendelő, orvosi rendelő kivitelezési hibáinak 

kijavítása ..................................................................................................................................... 8 

5/2016. (II.4.) határozata ............................................................................................................ 8 

Tárgy: Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről ...... 8 

6/ 2016.(II.4.) határozata ............................................................................................................ 8 

Tárgy: RNÖ együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról .................................................. 8 

8/ 2016.(II.4.) határozata ............................................................................................................ 9 

Tárgy: 2016. I. félévi munkaterv elfogadása .............................................................................. 9 

9/2016.(II.4.) határozata ............................................................................................................. 9 

Tárgy: Az óvoda nyári és téli szüneti zárva tartása .................................................................... 9 

10/2016.(II.4.) határozata ........................................................................................................... 9 

Mezőnagymihály község Önkormányzata Képviselő-testültének ............................................. 9 

4/2016.(II.15.) határozata ........................................................................................................... 9 

Tárgy: A Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének elfogadása . 9 

11/2016.(II.4.) határozata ......................................................................................................... 10 

Tárgy:  Szentistván nagyközség Önkormányzatának középtávú terve .................................... 10 

12/2016.(II.4.) határozata ......................................................................................................... 11 

Tárgy: Háziorvosi szerződések módosításának elnapolása ...................................................... 11 

13/2016. (II.4.) határozata ........................................................................................................ 11 

Tárgy: Közös tulajdonban lévő ingatlan társasházzá történő átalakítása ................................. 11 

14/2016. (II.4.) határozata ........................................................................................................ 12 

Tárgy: Közigazgatási határozat megtámadásáról ..................................................................... 12 

15/2016. (II.4.) határozata ........................................................................................................ 12 

Tárgy: Civil házban konvektor csere ........................................................................................ 12 

16/2016. (II.4.) határozata ........................................................................................................ 12 

Tárgy: Bérleti szerződés felbontása ......................................................................................... 12 



17/2016. (II.4.) határozata ........................................................................................................ 12 

Tárgy: Széchenyi úti orvosi rendelő felújítása ......................................................................... 12 

19/2016. (III.31.) határozata ..................................................................................................... 13 

Tárgy: Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről .... 13 

20/2016.(III.31.) határozata ...................................................................................................... 13 

Tárgy: A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt pályázat benyújtásáról ..... 13 

21/2016.(III.31.) határozata ...................................................................................................... 13 

Tárgy: A Net City Kft. részére önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadása ........................ 13 

22/2016.(III.31.) határozata ...................................................................................................... 13 

Tárgy: Háziorvosokkal kötendő szerződés megtárgyalása, elfogadása ................................... 13 

23/2016.(III.31.) határozata ...................................................................................................... 14 

Tárgy: Az önkormányzat és intézményei 2016. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása .. 14 

24/2016.(III.31.) határozata ...................................................................................................... 14 

Tárgy: Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata ................... 14 

25/2016.(III.31.) határozata ...................................................................................................... 14 

Tárgy: Szentistván nagyközségi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve ...................... 14 

26/2016.(III.31.) határozata ...................................................................................................... 15 

Tárgy: Javaslat a vagyongazdálkodási terv szükség szerinti felülvizsgálatára Szentistván 

nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a ............................................................ 15 

29/2016.(III.31.) határozata ...................................................................................................... 15 

Tárgy: Emberi Erőforrás Bizottság tájékoztatója az átruházott jogkörben hozott döntéseiről 15 

30/2016. (IV.27.) határozata ..................................................................................................... 15 

Tárgy: A Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása

 .................................................................................................................................................. 15 

31/2016. (IV.27.) határozata ..................................................................................................... 15 

Tárgy: A Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása ............................................................................ 15 

32/2016. (IV.28.) határozata ..................................................................................................... 16 

Tárgy: Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről .... 16 

33/2016. (IV.28.) határozata ..................................................................................................... 16 

Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi ellenőrzési összefoglaló jelentése .................................... 16 

34/2016. (IV.28.) határozata ..................................................................................................... 16 

Tárgy: Szentistvánt Négyessel összekötő mezőgazdasági feltáró út aszfaltozása ................... 16 

35/2016.(IV.28.) határozata ...................................................................................................... 16 

Tárgy: Döntés Barta István Rudolfné Szentistván Vörösmarty utca 106. szám alatti lakosnak, 

a helyi földbizottságként eljáró szerv állásfoglalása ellen benyújtott kifogásáról ................... 16 

38/2016. (V.26.) határozata ...................................................................................................... 17 

Tárgy: Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről .... 17 



39/2016. (V.26.) határozata ...................................................................................................... 17 

Tárgy: Beszámoló a rendőrség munkájáról .............................................................................. 17 

40/2016. (V.26.) határozata ...................................................................................................... 17 

Tárgy: Szentistván nagyközség bűnmegelőzési programjának felülvizsgálata ....................... 17 

41/2016.(V.26.) határozata ....................................................................................................... 17 

Tárgy: Szentistváni Polgárőr Egyesület 2016. évi működési támogatása ................................ 17 

42/2016. (V.26.) határozata ...................................................................................................... 18 

Tárgy: Z-40 Postagalamb Sportegyesület 2016. évi működési támogatása ............................. 18 

43/2016. (V.26.) határozata ...................................................................................................... 18 

Tárgy: Szentistváni Mesepalota Alapítvány 2016. évi működési támogatása ......................... 18 

44/2016. (V.26.) határozata ...................................................................................................... 18 

Tárgy: Szentistváni Gyermekekért Alapítvány 2016. évi működési támogatása ..................... 18 

45/2016. (V.26.) határozata ...................................................................................................... 19 

Tárgy: Szentistváni Gyöngyösbokrétás Hagyományőrző Egyesület 2016. évi működési 

támogatása ................................................................................................................................ 19 

46/2016. (V.26.) határozata ...................................................................................................... 19 

Tárgy: "Karcos Murci" Hagyományőrző Színjátszó Egyesület 2016. évi működési támogatása

 .................................................................................................................................................. 19 

47/2016. (V.26.) határozata ...................................................................................................... 19 

Tárgy: Szentistván nagyközség Helyi Építési Szabályzatának felülvizsgálatáról ................... 19 

48/2016.(V.26.) határozata ....................................................................................................... 20 

Tárgy: A Rózsa Ferenc utca közterület átnevezése .................................................................. 20 

49/2016.(V.26.) határozata ....................................................................................................... 20 

Tárgy: A Sallai Imre utca közterület átnevezése ...................................................................... 20 

50/2016.(V.26.) határozata ....................................................................................................... 20 

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú ingatlan bérlete .................................................................... 20 

51/2016.(V.26.) határozata ....................................................................................................... 20 

Tárgy: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása

 .................................................................................................................................................. 20 

52/2016.(VI.29.) határozata ..................................................................................................... 21 

Tárgy: Tájékoztató a Szentistváni Gézengúz Óvoda 2015/2016. nevelési évének munkájáról21 

53/2016.(VI.29.) határozata ..................................................................................................... 21 

Tárgy: Tájékoztatás a Szentistváni Gézengúz Óvodáról készült    szakértői véleményről ...... 21 

Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Szentistváni Gézengúz  

Óvodáról készített szakértői véleményt tudomásul veszi......................................................... 21 

54/2016.(VI.29.) határozata ..................................................................................................... 21 

Tárgy:  Óvodapedagógus létszám csökkentése a Szentistváni Gézengúz Óvodában .............. 21 

55/2016.(VI.29.) határozata ..................................................................................................... 22 



Tárgy: Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. II. félévi 

munkaterve ............................................................................................................................... 22 

56/2016. (VI.29.) határozata .................................................................................................... 22 

Tárgy: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása ..................................... 22 

57/2016.(VI.29.) határozata ..................................................................................................... 22 

Tárgy: A Rózsa Ferenc utca közterület átnevezése .................................................................. 22 

58/2016. (VI.29.) határozata .................................................................................................... 22 

Tárgy: A Sallai Imre utca közterület átnevezése ...................................................................... 22 

59/2016.(VI.29.) határozata ..................................................................................................... 23 

Tárgy: Döntés önkormányzati ingatlanra telephely bejegyzéshez történő hozzájárulásról ..... 23 

60/2016.(VI.29.) határozata ..................................................................................................... 23 

Tárgy: Döntés önkormányzati ingatlan értékesítéséhez szükséges előzetes intézkedések 

megtételéről .............................................................................................................................. 23 

61/2016.(VI.29.) határozata ..................................................................................................... 24 

Tárgy:  Döntés önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről ........................................... 24 

62/2016.(VI.29.) határozata ..................................................................................................... 24 

Tárgy: Dísztó és park helyének kijelölése ................................................................................ 24 

68/2016.(VIII.11.) határozata ................................................................................................... 24 

Tárgy: Döntés II. Szent István Király Napok rendezvény programjáról és  pénzügyi 

finanszírozásáról ....................................................................................................................... 24 

69/2016.(VIII.11.) határozata ................................................................................................... 24 

Tárgy: Döntés Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesületének támogatásáról .......................... 24 

70/2016.(VIII.11.) határozata ................................................................................................... 25 

Tárgy:  A Szentistváni Gézengúz Óvoda Alapító Okiratának módosítása ............................... 25 

71/2016.(VIII.11.) határozata ................................................................................................... 25 

Tárgy: Emberi Erőforrás Bizottsági tagságról történő lemondás elfogadása ........................... 25 

72/2016.(VIII.11.) határozata ................................................................................................... 26 

Tárgy: Döntés Emberi Erőforrás Bizottság megszüntetéséről ................................................. 26 

73/2016.(VIII.11.) határozata ................................................................................................... 26 

Tárgy: Pénzügyi Beruházási és Emberi Erőforrás Bizottság tagja(i)nak megválasztásáról..... 26 

74/2016.(IX.27.) határozata ..................................................................................................... 26 

Tárgy: Gelej község szennyvízelvezetése, a szentistváni szennyvíztisztító telep korszerűsítése

 .................................................................................................................................................. 26 

75/2016.(IX.27.) határozata ..................................................................................................... 26 

Tárgy: Szociális célú tűzifa vásárlására támogatási igény benyújtása ..................................... 26 

76/2016.(IX.29.) határozata ..................................................................................................... 27 

Tárgy: Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről. ... 27 

77/2016.(IX.29.) határozata ..................................................................................................... 27 



Tárgy: Szentistván nagyközségi Önkormányzata képviselő-testületének név szerinti szavazást 

rendel el. ................................................................................................................................... 27 

78/2016.(IX.29.) határozata ..................................................................................................... 27 

Tárgy: Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének feloszlatására tett 

javaslatról. ................................................................................................................................ 27 

79/2016.(IX.29.) határozata ..................................................................................................... 27 

Tárgy: Az önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadása. ........ 27 

80/2016.(IX.29.) határozata ..................................................................................................... 28 

Tárgy: Döntés közmeghallgatás időpontjáról, napirendjéről ................................................... 28 

81/2016.(IX.29.) határozata ..................................................................................................... 28 

Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi 

fordulójához csatlakozás és a pályázat kiírása. ........................................................................ 28 

82/2016.(IX.29.) határozata ..................................................................................................... 29 

Tárgy:   Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának 

módosítása ................................................................................................................................ 29 

83/2016.(IX.29.) határozata ..................................................................................................... 29 

Tárgy: Juhász Mariann Szentistván, Vörösmarty u. 8. szám alatti lakos kérelme ................... 29 

84/2016.(IX.29.) határozata ..................................................................................................... 29 

Tárgy: Tóth Józsefné Szentistván Arany J. u. 12/a. szám alatti lakos ingatlan-felajánlási  

kérelmének elutasítása. ............................................................................................................. 29 

85/2016.(IX.29.) határozata ..................................................................................................... 30 

Tárgy: Delegálás a szentistváni István Király Általános Iskola Intézményi Tanácsába. ......... 30 

86/2016.(IX.29.) határozata ..................................................................................................... 30 

Tárgy: Az Önkormányzat egészségügyi alapellátás körzethatárainak kialakításáról szóló 

rendeletének felülvizsgálatáról ................................................................................................. 30 

87/2016.(IX.29.) határozata ..................................................................................................... 30 

Tárgy:   Faház megvásárlása .................................................................................................... 30 

88/2016.(IX.29.) határozata ..................................................................................................... 31 

Tárgy: A XXI. Szent Király Szövetség találkozója 2017. évben Szentistvánon kerüljön 

megrendezése ........................................................................................................................... 31 

92/2016. (XI.24.) határozata .................................................................................................... 31 

Tárgy: Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről .... 31 

93/2016. (XI.24.) határozata .................................................................................................... 31 

Tárgy: Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről (fogorvosi ellátás, védőnői 

szolgálat) .................................................................................................................................. 31 

94/2016. (XI.24.) határozata .................................................................................................... 31 

Tárgy: Felhatalmazás a háziorvosi ügyelet körzethatárainak kijelölésére ............................... 31 

95/2016. (XI.24.) határozata .................................................................................................... 31 

Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi 1-10 havi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadása . 31 



96/2016. (XI.24.) határozata .................................................................................................... 32 

Tárgy: Az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásának módosítása ...................................... 32 

97/2016. (XI.24.) határozata .................................................................................................... 32 

Tárgy: A Szentistváni Gézengúz Óvoda téli szüneti zárva tartása ........................................... 32 

98/2016.(XI.24.) határozata ..................................................................................................... 32 

Tárgy: A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés 

szabályairól ............................................................................................................................... 32 

99/2016. (XI.24.) határozata .................................................................................................... 32 

Tárgy: A Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási megállapodásának 

elfogadása ................................................................................................................................. 32 

100/2016. (XI.24.) határozata .................................................................................................. 33 

Tárgy: Döntés az általános iskolás gyermekek  lovaglás oktatásának  támogatásáról ............. 33 

101/2016. (XI.24.) határozata .................................................................................................. 33 

Tárgy:  Hozzájárulás fűtési költségekhez ................................................................................. 33 

102/2016. (XI.24.) határozata .................................................................................................. 34 

Tárgy:  Adórendelet felülvizsgálata ......................................................................................... 34 

103/2016. (XI.24.) határozata .................................................................................................. 34 

Tárgy: Szent Király Szövetség részére pénzeszköz átadás ...................................................... 34 

104/2016. (XI.24.) határozata .................................................................................................. 34 

Tárgy:  Döntés a szentistváni 95-96. hrsz.-ú ingatlanok haszonbérbe adása ........................... 34 

105/2016. (XI.24.) határozata .................................................................................................. 35 

Tárgy:  Döntés a szentistváni 868 hrsz.-ú ingatlan eladásáról ................................................. 35 

106/2016. (XI.24.) határozata .................................................................................................. 35 

Tárgy: Tájékoztatás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

elbírálási feltételeiről ................................................................................................................ 35 

107/2016. (XI.24.) határozata .................................................................................................. 35 

Tárgy: Karácsonyi díszkivilágítás ............................................................................................ 35 

113/2016. (XII.15.) határozata ................................................................................................. 35 

Tárgy: Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről .... 35 

114/2016. (XII.15.) határozata ................................................................................................. 36 

Tárgy: Szentistván Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testületének 2017. I. félévi 

munkaterve ............................................................................................................................... 36 

115 / 2016.(XII. 15) határozata ................................................................................................ 36 

Tárgy: Civil szervezet kiegészítő támogatásáról ...................................................................... 36 

116/2016. (XII.15.) határozata ................................................................................................. 36 

Tárgy: Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

 .................................................................................................................................................. 36 

117/2016. (XII.15.) határozata ................................................................................................. 36 



Tárgy: Közüzemi-bérleti, üzemeltetési szerződés jóváhagyása ............................................... 36 

118/2016. (XII.15.) határozata ................................................................................................. 37 

Tárgy: Javaslat a 2017. évi közmunka programban megvalósítandó beruházások, 

tevékenységek megtárgyalására, elfogadására ......................................................................... 37 

119/2016. (XII.15.) határozata ................................................................................................. 37 

Tárgy:  Kállai Józseffel szemben fennálló követelés ............................................................... 37 

120/2016. (XII.15.) határozata ................................................................................................. 37 

Tárgy: Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése tevékenységre ajánlat 

elfogadása ................................................................................................................................. 37 

 

Szentistván nagyközség Képviselő – testületének 2016. évi határozati 
 

1/2016. (I.14.) határozata 
Tárgy: Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Alapító Okiratának 
módosításáról 
  
Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi 

Társulás alapító okiratának módosítását a csatolt melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a döntéshez kapcsolódó későbbi szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő:   azonnal 

Felelős:       Polgármester 

 
2/2016. (I.14.) határozata 
Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2016. július 1-ét követő 
ellátásáról  
 

Szentistván nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 

2015. évi CCXI. törvény 2015. december 27-én hatályba lépett rendelkezéseit figyelembe véve úgy 

döntött, hogy a kéményseprő-ipari közszolgáltatást 2016. július 1. napjától nem biztosítja, az erről 

szóló közszolgáltatási szerződést a törvény 10. § (1) bekezdés b) pontja alapján felmondja.  

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről a szolgáltatót és a kéményseprő-ipari 

szervet értesítse, valamint az ügyben szükséges további intézkedéseket megtegye. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:     polgármester 

 



3/2016. (I.14.) határozata 
Tárgy: Szentistván település közigazgatási területén keletkező  nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és 
tisztításra történő átadására vonatkozó közszolgáltatási szerződés 
felbontása                 
 

Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkövesdi 

Városgazdálkodási Zrt. kezdeményezését elfogadja és a Szentistván település közigazgatási 

területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és 

tisztításra történő átadására vonatkozó,  2014. január 1. napjától – 2023. december 31. napjáig  

szóló szerződést 2015. november 30. napjával, közös megegyezéssel felmondja.  

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester  

 

4/2016. (I.14.) határozata 
Tárgy: Rákóczi u. 36. szám alatti fogorvosi rendelő, orvosi rendelő 
kivitelezési hibáinak kijavítása 
 
Szentistván Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 305.246.-Ft-ot biztosít a költségvetésből 

a Rákóczi úti rendelőben, a fogorvosi rendelő és váró fűtés kivitelezési javítási munkálataira, illetve a 

beltéri ajtók szigetelésére, az árajánlatoknak megfelelően történő megvalósítására.  

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelezési munkára kérje fel a 

vállalkozókat. 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

5/2016. (II.4.) 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 veszi.  

6/ 2016.(II.4.) határozata 
Tárgy: RNÖ együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 
 

Szentistván Nagyközség Önkormányzata a Szentistváni Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 

kötendő megállapodást felülvizsgálta. Tekintettel arra, hogy a Szentistváni Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat az önkormányzat által elfogadott megállapodást határozatával a mai napig 

nem fogadta el - megállapítja, hogy a megállapodást nem kívánja módosítani. 

Határidő: azonnal 

Felelős :   Polgármester 



8/ 2016.(II.4.) határozata 
Tárgy: 2016. I. félévi munkaterv elfogadása 
 

Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. I. félévi munkatervet 

megtárgyalta és elfogadta. 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

9/2016.(II.4.) határozata 
Tárgy: Az óvoda nyári és téli szüneti zárva tartása  
 

Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - fenntartói, irányítói 

jogkörében eljárva - engedélyezi a Szentistváni Gézengúz Óvoda zárva tartását 2016. 

augusztus 01-től 2016. augusztus 31-ig (nyári szünet), valamint 2016. december 27. napjától 

2016. december 30. napjáig (téli szünet). 

Utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a szülők tájékoztatása érdekében tegye meg a szükséges 

intézkedést.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Konczné Besenyei Ágnes  

10/2016.(II.4.) határozata 
Mezőnagymihály község Önkormányzata Képviselő-testültének 
4/2016.(II.15.) határozata 
Tárgy: A Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 
költségvetésének elfogadása 
 

 

 

 

Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és Mezőnagymihály község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a közöttük meglévő megállapodásra – 

a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését jelen határozat 

melléklete szerint jóváhagyja.  

Figyelemmel a közös hivatal létrehozására vonatkozó megállapodásra az 

intézményfinanszírozást a következők szerint kell teljesíteni: A központi költségvetésből 

származó támogatások terhére történő intézményfinanszírozást az önkormányzat számlájára 

érkezésének napján kell teljesíteni, kiegészítve a támogatáshoz kapcsolódó önkormányzati 

forrással a mellékletben foglaltaknak megfelelően. Az egyéb intézményfinanszírozás 12 havi 

egyenlő részletben történik tárgyhó 3. napjáig. 

Amennyiben a melléklet szerinti kiadási előirányzatok indokolt túlteljesítése, vagy a 

központi költségvetésből származó támogatás összegének változása következik be az év 



során, és ebből a hivatal költségvetésében hiány keletkezik, a hiány fedezetét a fenntartó 

önkormányzatok lakosságszám arányban viselik. 

Amennyiben a hivatal költségvetésében maradvány keletkezik, annak felhasználásáról a 

zárszámadási időszakban döntenek a testületek.  

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra csak a jelen határozat módosításával 

kerülhet sor. 

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére, a 

jegyzőt pedig a határozat végrehajtására. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester, Vályi László Polgármester,  

             Derekas Sándor jegyző 

Határidő: 2016. március 31.  

11/2016.(II.4.) határozata 
Tárgy:  Szentistván nagyközség Önkormányzatának középtávú terve 

Megnevezés 2017. év 

 (eFt-ban)  

2018. év  

(eFt-ban) 

2019. év  

 

(eFt-ban) 

Saját bevételek:    

Helyi adóból, települési adóból 30.000 32.000 32.000 

Vagyon értékesítésből, hasznosításból 2.600 2.600 2.600 

Osztalék, hozam bevétel    

Tárgyi eszköz, részvény stb. értékesítésből 

származó bevétel  

   

bírságok, pótlékok, díjak 3.000 3.000 3.000 

Kezességvállalás megtérülése    

Összesen  35.600 37.600 37.600 

Adósságot keletkeztető ügyletek:     

Hitelek, kölcsönök tőketörlesztése    

Értékpapír kibocsátás    

Váltó kibocsátás    

Lizing    

Visszavásárlási kötelezettségek    

Halasztott és részletfizetés, ki nem fizetett    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szentistván nagyközség Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az 

önkormányzat középtávú tervét az alábbiak szerint határozza meg. 

Felhatalmazza polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester 

12/2016.(II.4.) határozata 
Tárgy: Háziorvosi szerződések módosításának elnapolása 
 

Szentistván nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a háziorvosokkal kötött 

szerződés módosításának megtárgyalását elnapolja a következő képviselő-testületi ülésre.  

Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a napirend előkészítésére.  

Felelős: polgármester, jegyző 

13/2016. (II.4.) határozata 
Tárgy: Közös tulajdonban lévő ingatlan társasházzá történő 
átalakítása 
 

Szentistván nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a mezőkeresztesi Borsod Takarék 

Takarékszövetkezetnek a szentistváni belterület 2. hrsz-ú, közös tulajdonú ingatlan megosztására, 

majd a megosztott, de szerkezetileg egységes épület társasházzá történő nyilvánítására vonatkozó 

kérelmének helyt ad, a kezdeményezést az alábbiak szerint támogatja. 

A telekmegosztás költségeit az önkormányzat a vagyoni hányada arányában viseli.  

A társasházzá nyilvánítást, illetve az ezzel kapcsolatos eljárást  a mezőkeresztesi Borsod Takarék 

Takarékszövetkezet szervezi, illetve költségeit viseli. 

 

A telekmegosztásra, illetve a társasházzá nyilvánítás során az önkormányzat nevében történő 

eljárással, illetve az önkormányzat képviseletével a képviselő-testület a polgármestert bízza meg.  

 

 

ellenérték 

Összesen:  0 0 0 



Határidő: értelemszerűen  

Felelős: polgármester  

 

14/2016. (II.4.) határozata 
Tárgy: Közigazgatási határozat megtámadásáról 
 
Szentistván Nagyközség Önkormányzata a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci 

Járási Hivatal Földhivatali Osztályának tulajdonjog bejegyzését elutasító 2016. január 06-án kelt 

68373/2015 számú határozatát nem fogadja el, és a határozat közigazgatási úton – esetlegesen annak 

eredménytelensége esetén, per útján - történő megtámadása mellett döntött. 

A döntés alapján felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozatot Szentistván Nagyközség 

Önkormányzatának nevében megfellebbezze, illetve az ügy további folytatására ügyvéd 

közreműködését vegye igénybe. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Polgármester 

 

15/2016. (II.4.) határozata 
Tárgy: Civil házban konvektor csere 
 

Szentistván nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező 3418 

Szentistván, Széchenyi u. 12. szám alatti Civil házban 460 ezer forint erejéig támogatja a 

konvektorok cseréjét, biztonságosabbá tételét.  

Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

16/2016. (II.4.) határozata 
Tárgy: Bérleti szerződés felbontása 
 

Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Varga Bertalan Szentistván, 

Fazekas u. 24. szám alatti lakos – bérlő – kérelmére hozzájárul a szentistváni 1173/1 helyrajzi 

számú, 2313 m2 térmértékű, mezőgazdasági rendeltetésű földterületre vonatkozó, 2016. 

december 31. napjáig terjedő időre szóló bérleti szerződés 2015. december 31. napjával, 

közös megegyezéssel történő felbontásához. 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester 

 

17/2016. (II.4.) határozata 
Tárgy: Széchenyi úti orvosi rendelő felújítása 
 

Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Széchenyi úti 

orvosi rendelő felújítását az Aranyosi Imre Szentistván, Kinizsi u. 18. szám alatti vállalkozó 

árajánlata alapján, 267.335.-Ft erejéig.   

Határidő: azonnal 



Felelős: polgármester 

19/2016. (III.31.) 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 veszi.  

20/2016.(III.31.) határozata 
Tárgy: A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt 
pályázat benyújtásáról 
 

Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 

vízgazdálkodásért felelős miniszter által meghirdetett – Magyarország 2016. évi központi 

költségvetéséről szóló 2015. C. 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. 

Határidő: 2016. április 8. 

Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn 

21/2016.(III.31.) határozata 
Tárgy: A Net City Kft. részére önkormányzati tulajdonú ingatlan 
bérbeadása  
    
Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az önkormányzat 

tulajdonát képező 3418 Szentistván, Széchenyi utca 12. szám alatti, szentistváni 61. helyrajzi 

számú ingatlannak a Net City Kft. részére (adószáma: 1426111-2-10, cégjegyzékszáma: 10-

09-030947 határozatlan időre történő bérbeadásához.   

A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére.      

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester 

 

22/2016.(III.31.) határozata 
Tárgy: Háziorvosokkal kötendő szerződés megtárgyalása, elfogadása 
 

Szentistván Nagyközség Önkormányzata az egészségügyi alapellátási kötelezettségébe tartozó 

közszolgáltatások közül a háziorvosi ellátás feladatát a szentistváni I.sz háziorvosi 

körzetben, a továbbiakban is dr. Béres Imre Sándor háziorvos megbízásának útján 

kívánja ellátni. 

Felhatalmazza a képviselő-testület a Polgármestert, hogy az ellátás biztosítására dr. Béres 

Imre Sándor vállalkozó háziorvossal az e határozat mellékletét képező ellátási szerződést, 



2016. április 1-től 2021. március 31-ig szóló 5 éves időtartamra aláírja 

Szentistván Nagyközség Önkormányzata az egészségügyi alapellátási kötelezettségébe tartozó 

közszolgáltatások közül a háziorvosi ellátás feladatát a szentistváni II.sz háziorvosi 

körzetben, a továbbiakban is dr. Zelei Borbála háziorvos személyes közreműködésével a 

Z-MED 2005 Eü. Betéti Társaság megbízásának útján kívánja ellátni. 

Felhatalmazza a képviselő-testület a Polgármestert, hogy az ellátás biztosítására Z-MED 2005 

Eü. Betéti Társaságot képviselő és a szolgáltatást személyesen biztosító háziorvossal az e 

határozat mellékletét képező ellátási szerződést, 2016. április 1-től 2021. március 31-ig szóló 

5 éves időtartamra aláírja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Polgármester 

 

23/2016.(III.31.) határozata   
Tárgy: Az önkormányzat és intézményei 2016. évi belső ellenőrzési 
tervének jóváhagyása  
 

Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és 

intézményei 2016. évi belső ellenőrzési tervét jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.  

Utasítja jegyzőjét a belső ellenőrzési terv végrehajtásának biztosítására, valamint a belső 

ellenőrzés megállapításairól szóló éves összefoglaló jelentés testület elé terjesztésére a 2016. 

év gazdálkodásáról szóló zárszámadás tárgyalásának keretében.  

Határidő: folyamatos és értelemszerűen 

Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn 

24/2016.(III.31.) határozata  
Tárgy: Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Közbeszerzési 
szabályzata   
 

Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy nem 

keret jellegű szabályozást ad, hanem konkrét közbeszerzési eljárással összefüggésben egyedi 

szabályozást, az adott közbeszerzésre vonatkoztatott közbeszerzési szabályzatot készít.                                                     

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester  

25/2016.(III.31.) határozata 
Tárgy: Szentistván nagyközségi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési 
terve 
Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016-os költségvetési 

évben közbeszerzést nem tervez. 

Utasítja polgármesterét jelen határozat közzétételére. 

Határidő: azonnal 



Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester 

 

26/2016.(III.31.) határozata 
Tárgy: Javaslat a vagyongazdálkodási terv szükség szerinti 
felülvizsgálatára Szentistván nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 
 

35/2013.(VI.25.) számú határozatával elfogadott, 4/2015.(I.29.) számú határozatával 

módosított vagyongazdálkodási tervét áttekintette, módosítását nem tartja szükségesnek.   

 Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester 

 

29/2016.(III.31.) határozata 
Tárgy: Emberi Erőforrás Bizottság tájékoztatója az átruházott 
jogkörben hozott döntéseiről 
 

Szentistván nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az 

Emberi Erőforrás Bizottság átruházott jogkörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatóját.  

(Tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

30/2016. (IV.27.) határozata 
Tárgy: A Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 
költségvetésének módosítása 
 

Szentistván nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Mezőnagymihály község 

Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 

költségvetésének főösszegét a határozat mellékletét képező táblázat alapján 69.823 eFt-al 

jóváhagyja. 

Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester, Vályi László       polgármester, Derekas 

Sándor jegyző 

Határidő: azonnal 

31/2016. (IV.27.) határozata 
Tárgy: A Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása 
 

Szentistván nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentistváni Közös 

Önkormányzatai Hivatal 2015. évi gazdálkodását a csatolt melléklet szerint elfogadja. 

Maradványát 1.874 eFt-ban állapítja meg. A maradvány összegéből 1.224 eFt-ot a 2016. évi 

feladatai ellátására kell felhasználnia, 650 eFt-ot pedig visszavon.  

Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester, Vályi László polgármester, Derekas Sándor 

jegyző 



Határidő: azonnal 

32/2016. (IV.28.) 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 veszi.  

 

33/2016. (IV.28.) határozata 
Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi ellenőrzési összefoglaló jelentése 
 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 49.§ (3.a) bekezdése alapján a 2015. évről szóló éves 

összefoglaló jelentését jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

34/2016. (IV.28.) határozata 
Tárgy: Szentistvánt Négyessel összekötő mezőgazdasági feltáró út 
aszfaltozása 
 

Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Szentistvánt 

Négyessel összekötő mezőgazdasági feltáró út szentistváni szakasza aszfaltozási munkáinak 

bruttó 2 millió forintig terjedő felújítási munkálatait. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

35/2016.(IV.28.) határozata 
Tárgy: Döntés Barta István Rudolfné Szentistván Vörösmarty utca 106. 
szám alatti lakosnak, a helyi földbizottságként eljáró szerv 
állásfoglalása ellen benyújtott kifogásáról 
 

Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Barta István Rudolfné 3418 

Szentistván, Vörösmarty utca 106. szám alatti lakos, elővásárlásra jogosult által a Magyar 

Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  

Elnökségének, - mint helyi földbizottságként eljáró szervnek -  a 2016. április elsején kelt,   

FOBIR-16183-4/2016. iktatószámú, NAK-NY-101 azonosító számú, 1.3 verziószámú 

állásfoglalása  ellen benyújtott kifogását elutasítja.    

A képviselő-testület megállapítja, hogy a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági Kamara 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Elnökségének FOBIR-16183-4/2016. számú állásfoglalása 

kiadása során a Földforgalmi törvény 23-25.§-ában foglaltak nem sérültek. 

A képviselő-testület a kifogással érintett állásfoglalást helybenhagyja.        



Felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről a helyi földbizottságot, a 

mezőgazdasági szakigazgatási szervet és a kifogást benyújtó ügyfelet határozattal értesítse.    

A Képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat ellen a közléstől 

számított 30 napon belül bírósági felülvizsgálat vehető igénybe.  

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester/ Derekas Sándor jegyző 

38/2016. (V.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 veszi. 

 

39/2016. (V.26.) határozata 
Tárgy: Beszámoló a rendőrség munkájáról 
 

Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendőrség munkájáról szóló 

beszámolót elfogadta.   

 
40/2016. (V.26.) határozata 

Tárgy: Szentistván nagyközség bűnmegelőzési programjának 

felülvizsgálata 
 

Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 52/2013.(IX.26.) 

határozatával elfogadott bűnmegelőzési program módosítását nem javasolja, folyamatos 

végrehajtását szorgalmazza. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester    

41/2016.(V.26.) határozata 
Tárgy: Szentistváni Polgárőr Egyesület 2016. évi működési támogatása 
 

Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 13/2015.(XII.3.) 

önkormányzati rendelete alapján, a településen székhellyel rendelkező Szentistváni Polgárőr 

Egyesületet 400 ezer forint összegű, működési támogatásban részesíti 2016. évben.  

Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a támogatási szerződés előkészítésére és 

aláírására.  

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester 



42/2016. (V.26.) határozata 
Tárgy: Z-40 Postagalamb Sportegyesület 2016. évi működési 
támogatása 
 

Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 13/2015.(XII.3.) 

önkormányzati rendelete alapján, a településen székhellyel rendelkező Z-40 Postagalamb 

Sportegyesületet 150 ezer forint összegű, működési támogatásban részesíti 2016. évben.  

Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a támogatási szerződés előkészítésére és 

aláírására.  

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester 

43/2016. (V.26.) határozata 
Tárgy: Szentistváni Mesepalota Alapítvány 2016. évi működési 
támogatása 
 

Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 13/2015.(XII.3.) 

önkormányzati rendelete alapján, a településen székhellyel rendelkező Szentistváni 

 

Mesepalota Alapítványt 100 ezer forint összegű, működési támogatásban részesíti 2016. 

évben.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a támogatási szerződés előkészítésére és 

aláírására.  

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester 

 
44/2016. (V.26.) határozata 
Tárgy: Szentistváni Gyermekekért Alapítvány 2016. évi működési 
támogatása 
 

Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 13/2015.(XII.3.) 

önkormányzati rendelete alapján, a településen székhellyel rendelkező Szentistváni 

Gyermekekért Alapítványt 100 ezer forint összegű, működési támogatásban részesíti 2016. 

évben.  

Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a támogatási szerződés előkészítésére és 

aláírására.  

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester 



45/2016. (V.26.) határozata 
Tárgy: Szentistváni Gyöngyösbokrétás Hagyományőrző Egyesület 
2016. évi működési támogatása 
 

Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 13/2015.(XII.3.) 

önkormányzati rendelete alapján, a településen székhellyel rendelkező Szentistváni 

Gyöngyösbokrétás Hagyományőrző Egyesületet 400 ezer forint összegű, működési 

támogatásban  részesíti 2016. évben.  

Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a támogatási szerződés előkészítésére és 

aláírására.  

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester 

46/2016. (V.26.) határozata 
Tárgy: "Karcos Murci" Hagyományőrző Színjátszó Egyesület 2016. évi 
működési támogatása 
 

Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 13/2015.(XII.3.) 

önkormányzati rendelete alapján, a településen székhellyel rendelkező "Karcos Murci" 

Hagyományőrző Színjátszó Egyesületet 200 ezer forint összegű, működési támogatásban 

részesíti 2016. évben.  

Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a támogatási szerződés előkészítésére és 

aláírására.  

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester 

 

47/2016. (V.26.) határozata 
Tárgy: Szentistván nagyközség Helyi Építési Szabályzatának 
felülvizsgálatáról 
 

Szentistván nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a B.-A.-Z. Megyei 

Kormányhivatal helyi építési szabályzatok felülvizsgálatára vonatkozó javaslattétele alapján 

úgy döntött, hogy a hatályos Helyi Építési Szabályzatát – a Szabályozási Terv változatlanul 

hagyása mellett – felülvizsgálja, hogy az a vonatkozó hatályos előírásoknak megfeleljen. 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízott Főépítész 

közreműködésével a településtervezővel felvegye a kapcsolatot, és a Helyi Építési Szabályzat 

felülvizsgálatával kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket megtegye. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 



48/2016.(V.26.) határozata 
Tárgy: A Rózsa Ferenc utca közterület átnevezése 
 

Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 14.§ (2) bekezdésében foglaltakra a Szentistván településen lévő Rózsa Ferenc utca 

nevét megváltoztatja.  

A Rózsa Ferenc utca új nevének: Rózsa utca vagy Matyórózsa utca vagy Ferenc utca nevet 

javasolja.     

Az érintett közterületen élő lakosság véleményét kikérve, 2016. június 30. napjáig hozza meg 

döntését a közterület új elnevezéséről. 

Határidő: 2016. június 30. 

Felelős: Derekas Sándor jegyző  

 

49/2016.(V.26.) határozata 
Tárgy: A Sallai Imre utca közterület átnevezése 
 

Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 14.§ (2) bekezdésében foglaltakra a Szentistván településen lévő Sallai Imre utca nevét 

megváltoztatja.  

A Sallai Imre utca új nevének: Rozmaring utca vagy Fejszés utca vagy Imre utca nevet 

javasolja.     

Az érintett közterületen élő lakosság véleményét kikérve, 2016. június 30. napjáig hozza meg 

döntését a közterület új elnevezéséről. 

Határidő: 2016. június 30. 

Felelős: Derekas Sándor jegyző  

 

50/2016.(V.26.) határozata 
Tárgy: Önkormányzati tulajdonú ingatlan bérlete 
 

Szentistván nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete Farkas Jenő Szentistván, 

Petőfi u. 28. szám alatti lakos kérelmének helyt ad, részészére az önkormányzat tulajdonában 

lévő, Szentistván 1169 hrsz.-ú 1584 m
2
 térmértékű, kivett beépítetlen terület művelési ágú 

ingatlanát 2016. június 1-jétől 2018. december 31-ig térítésmentesen - szociális céllal - 

bérletbe adja.  

Az erre vonatkozó szerződés elkészítésével, aláírásával a polgármestert bízza meg. 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

51/2016.(V.26.) határozata 
Tárgy: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására pályázat benyújtása 
 



Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározta, hogy pályázni 

kíván a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel 

közösen meghirdetett, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 

törvény 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatására.  

Az Önkormányzat képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a pályázathoz szükséges saját forrást 

bruttó 2.647.059 Ft értékben a 2016. évi költségvetésében meghatározott önkormányzati utak 

felújítására elkülönített előirányzata terhére biztosítja. 

Határidő: 2016. június 2. 

Felelős: Polgármester 

 

52/2016.(VI.29.) határozata 
Tárgy: Tájékoztató a Szentistváni Gézengúz Óvoda 2015/2016. 
nevelési évének munkájáról 
 

Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentistváni Gézengúz  

Óvoda 2015/2016. nevelési évének munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja.   

Felelős:  Konczné Besenyei Ágnes óvodavezető 

Határidő: értelemszerűen 

Tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

 

53/2016.(VI.29.) határozata 
Tárgy: Tájékoztatás a Szentistváni Gézengúz Óvodáról készült    
szakértői véleményről 
Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  a 
Szentistváni Gézengúz  Óvodáról készített szakértői véleményt 
tudomásul veszi.    
 

Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

54/2016.(VI.29.) határozata 
Tárgy:  Óvodapedagógus létszám csökkentése a Szentistváni Gézengúz 
Óvodában  
 

Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-             testülete az általa fenntartott 

Szentistváni Gézengúz Óvoda pedagógus létszámát 2016. szeptember 23. napjától 1 fővel, 7 

főről 6 főre csökkenti. Amennyiben a gyermeklétszám alakulása a későbbiekben azt 

indokolttá teszi, akkor a létszámbővítésre a képviselő-testület ebben az esetben vissza fog 

térni.  

Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester, 

               Konczné Besenyei Ágnes óvodavezető 



Határidő: azonnal 

 

55/2016.(VI.29.) határozata 
Tárgy: Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2016. II. félévi munkaterve 
 

56/2016. (VI.29.) határozata 
Tárgy: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása  
 

Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az NHSZ Tisza Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társasággal 2016. február hó 1. napján megkötött 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződést a mellékelt Közszolgáltatási Szerződést 

Módosító Okirat szerinti tartalommal elfogadja.  

Felhatalmazza polgármesterét a további szükséges intézkedések megtételére, illetve a 

módosító okirat aláírására.  

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester     

 

 

57/2016.(VI.29.) határozata 
Tárgy: A Rózsa Ferenc utca közterület átnevezése 
 
Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 14.§ (2) bekezdésére úgy döntött, hogy Szentistván településen a Rózsa Ferenc utca 

elnevezését 2016. július 1. napjától Rózsa utca  elnevezésre változtatja.    

 

A Képviselő-testület döntését át nem ruházható hatáskörben hozta meg figyelemmel a 

közterületek átnevezéséről, a házszámozás rendjéről, valamint a közterület névtáblák és 

házszám-táblák elhelyezéséről szóló 5/2012. (III.30.) önkormányzati rendeletének 6.§-ában 

foglalt szabályokra.  

 

Ezzel egyidejűleg felhatalmazza a jegyzőt, hogy az érintett lakosokat, hatóságokat és egyéb  

szerveket a határozat megküldésével értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

Felelős:     Derekas Sándor jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

58/2016. (VI.29.) határozata 
Tárgy: A Sallai Imre utca közterület átnevezése 
 

Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 14. § (2) 

bekezdésére úgy döntött, hogy Szentistván településen a Sallai Imre utca elnevezését 2016. 



július 1. napjától Rozmaring utca elnevezésre változtatja.  

 

A képviselő-testület döntését át nem ruházható hatáskörben hozta meg figyelemmel a 

köztüleretek átnevezéséről, a házszámozás rendjéről, valamint a közterület névtáblák és 

házszám-táblák elhelyezéséről szóló 5/2012. (III.30.) önkormányzati rendeletének 6. § -ban 

foglalt szabályokra. 

 

Ezzel egyidejűleg felhatalmazza a jegyzőt, hogy az érintett lakosokat, hatóságokat és egyéb 

szerveket a határozat megküldésével értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Derekas Sándor jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

59/2016.(VI.29.) határozata 
Tárgy: Döntés önkormányzati ingatlanra telephely bejegyzéshez 
történő hozzájárulásról 
 

Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

Future Control Tanácsadó Kft. (1173 Budapest, Füstifecske utca 45., adószáma: 23694974-2-

42, cégjegyzékszáma: 01 09 973930)  az önkormányzat kizárólagos és tehermentes 

tulajdonában lévő szentistváni 260/2. hrsz-ú ingatlant telephelyként bejegyezze.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére.      

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester 

 

60/2016.(VI.29.) határozata 
 
Tárgy: Döntés önkormányzati ingatlan értékesítéséhez szükséges 
előzetes intézkedések megtételéről 
 

Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a Future Control Tanácsadó Kft. (1173 Budapest, Füstifecske 

utca 45., adószáma: 23694974-2-42, cégjegyzékszáma: 01 09 973930)  kérelmét,  és úgy 

döntött, hogy támogatja a 260/2. hrsz-ú ingatlan telekalakítási ügyét.   

 

A terület értékesíthetősége érdekében a területet megosztja akként, hogy az azon található 

szennyvízrendszer részét képező átemelő szivattyú épülete elkülönített helyrajzi számú 

területet képezzen. A fennmaradó területre vonatkozóan a jelenleg törzsvagyont képező terület 

üzleti vagyonná történő módosítására döntést hoz annak érdekében, hogy ezáltal az érintett 

terület értékesíthetővé váljon, továbbá annak érdekében, hogy a területen élelmiszer-

feldolgozó üzem váljon kialakíthatóvá, a rendezési tervét, illetve a Helyi Építési Szabályzatát  

módosítja. Ennek megfelelően a jelenleg kivett zöldterület minősítését megváltoztatva azt 

üzemi épületek létrehozására alkalmassá teszi.  

 

Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester 

 



Határidő: folyamatos 

 

61/2016.(VI.29.) határozata 
Tárgy:  Döntés önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről 
 

Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

kizárólagos és tehermentes tulajdonában lévő szentistváni 260/2. hrsz-ú ingatlanát a Future 

Control Kft. részére értékesíti, a független ingatlanforgalmi értékbecslő által javasolt 650.-

Ft/m
2
 áron. Az értékesítésre e döntés alapján a vevővel előszerződést köt. Az előszerződés 

megszövegezésével és aláírásával képviselő-testület a polgármestert bízza meg.   

Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

62/2016.(VI.29.) határozata 
Tárgy: Dísztó és park helyének kijelölése 
 

Szentistván nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a Startmunka keretében ún. 

Helyi Sajátosságokra Épülő közfoglalkoztatás keretében a dísztó és park helyét a Kossuth 

utcában a Kisszövetnél található rendezetlen területen jelöli ki. Felhatalmazza polgármesterét 

a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

Felelős: polgármester  

 

68/2016.(VIII.11.) határozata 
Tárgy: Döntés II. Szent István Király Napok rendezvény programjáról 
és  pénzügyi finanszírozásáról 
 
Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. augusztus 20-21-én 

megrendezésre kerülő II. Szent István Király Napok rendezvény költségeit bruttó 2.110.000.-Ft 

összegben hagyja jóvá. A rendezvény költségeinek finanszírozására az alábbiak szerint biztosít 

költségvetési keretet:   

A rendezvény megvalósításához a SZKULTINFO Nonprofit Kft. 2016. évi költségvetésének terhére 

biztosítson 500 ezer forintot. A fennmaradó 1.610.000.-Ft-ot a képviselő-testület kiegészítő 

támogatásként, plusz előirányzat formájában biztosítja a SZKULTINFO Nonprofit Kft. részére részben 

a civil szervezetek támogatására fel nem használt 750.000.-Ft előirányzat, másrészt 860.000.- forint 

erejéig a 2016. évi költségvetésének általános működési tartaléka terhére. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

69/2016.(VIII.11.) határozata 
Tárgy: Döntés Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesületének 
támogatásáról 
 

Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mozgássérültek 

Mezőkövesdi Egyesülete kérelmének helyt ad és részére a 2016. augusztus 26-án 

megrendezésre kerülő Szünidő Búcsúztató rendezvénye költségeinek finanszírozásához 50 



ezer  forint egyszeri vissza nem térítendő támogatást nyújt.  

A támogatás fedezetét az önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános működési 

tartalékai terhére biztosítja. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

70/2016.(VIII.11.) határozata 
Tárgy:  A Szentistváni Gézengúz Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
 
Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva 

hozzájárul ahhoz, hogy a Szentistváni Gézengúz Óvoda Alapító Okiratának 4.3. pontja az 

alábbiak szerinti módosuljon:  

Az alapító okirat 4.3 pontja 4. francia bekezdésének „- A felvételi körzethez tartozó nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 3. pontja szerinti beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 4. § 25. pontja szerinti sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, nevelése, 

amennyiben a többi gyermekkel nevelhető.” helyébe az alábbi szöveg lép: 

- A felvételi körzethez tartozó nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 3. 

pontja szerinti beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 25. pontja szerinti sajátos 

nevelési igényű gyermekek ellátása, nevelése, amennyiben a többi gyermekkel nevelhető.   

Az óvoda ellátja:  

- a beszédfogyatékos, (akadályozott, megkésett beszédfejlődésű gyermekek), 

- az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek óvodai nevelését 

integráltan. 

 

Jelen módosító okiratot 2016. szeptember hó 1. napjától kell alkalmazni. 

Felhatalmazza polgármesterét és az óvodavezetőt a szükséges intézkedés megtételére. 

Határidő:  azonnal 

Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester, Konczné Besenyei Ágnes óvodavezető  

71/2016.(VIII.11.) határozata 
Tárgy: Emberi Erőforrás Bizottsági tagságról történő lemondás 
elfogadása 
  
Szentistván Nagyközségi Önkormányzatának képviselő-testülete Baranyiné Rácz Andrea 

Emberi Erőforrás Bizottság nem képviselő tagjának 2016. július 27. napján írásban benyújtott 

bizottsági tagságról szóló lemondását, valamint Dobó Anita Emberi Erőforrás Bizottság 

képviselő tagjának 2016. augusztus 9. napján írásban benyújtott bizottsági tagságról szóló 

lemondását tudomásul veszi.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 



72/2016.(VIII.11.) határozata 
Tárgy: Döntés Emberi Erőforrás Bizottság megszüntetéséről 
 

Szentistván Nagyközségi Önkormányzatának képviselő-testülete az általa létrehozott Emberi 

Erőforrás Bizottságát 2016. augusztus 12. napjával megszünteti.  

Az Emberi Erőforrás Bizottság által ellátott feladatokat a Pénzügyi Beruházási és Emberi 

Erőforrás Bizottságra ruházza át azzal, hogy a létszámát 1 fővel kiegészíti. Elhatározza a 

képviselő-testület, hogy az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

12/2013.(IX.9.) rendeletét e döntésében foglaltak szerint külön döntésével módosítani fogja.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

73/2016.(VIII.11.) határozata 
Tárgy: Pénzügyi Beruházási és Emberi Erőforrás Bizottság tagja(i)nak 
megválasztásáról 
 

Szentistván Nagyközségi Önkormányzatának képviselő-testülete a Pénzügyi Beruházási és 

Emberi Erőforrás Bizottságának tagjává 2016. augusztus hó 12. napjától Dobó Anita 

képviselőt megválasztja. Tiszteletdíját a képviselők tiszteletdíjának és természetbeni 

juttatásának megállapításáról szóló 8/2014.(XI.06.) önkormányzati rendelete alapján az 

alapdíjon felül havonta 20.000,- Ft-ban állapítja meg. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 
74/2016.(IX.27.) határozata 
Tárgy: Gelej község szennyvízelvezetése, a szentistváni 
szennyvíztisztító telep korszerűsítése 
 

Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Gelej község 

szennyvízelvezetése és a Szentistván központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének 

fejlesztése”, program megvalósítása érdekében jelen határozat melléklete szerinti 

Konzorciumi Együttműködési Megállapodást köt az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal. 

 

A Képviselő testület felhatalmazza dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármestert a mellékelt 

Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására, egyben a képviselő-testület 

felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a projekttel kapcsolatos bármely releváns 

dokumentumot a későbbiek folyamán önállóan elfogadja, aláírja. 

 

Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester 

Határidő: azonnal 

 

75/2016.(IX.27.) határozata 
Tárgy: Szociális célú tűzifa vásárlására támogatási igény benyújtása 
 

Szentistván nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi 



központi költségvetéséről szóló 2015. év C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 

1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. pontja alapján, benyújtja 

támogatási igényét 384 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: 2016.09.30. 

Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester 

76/2016.(IX.29.) 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 tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul veszi.  

 

77/2016.(IX.29.) határozata 
Tárgy: Szentistván nagyközségi Önkormányzata képviselő-
testületének név szerinti szavazást rendel el. 
 

Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete név szerinti szavazást rendel 

el a képviselő-testület feloszlatása tárgyában. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Derekas Sándor jegyző 

 

78/2016.(IX.29.) határozata 
Tárgy: Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testületének feloszlatására tett javaslatról. 

Szentistván nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete Barta Szilárd által 

előterjesztett indítványt, mely a képviselő-testület feloszlatásáról szól, elutasította. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Derekas Sándor jegyző  
 

79/2016.(IX.29.) határozata 
Tárgy: Az önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról szóló 
tájékoztató elfogadása.  

Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. I. 

félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.  

Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester  

Határidő: 2016.09.30.  

 



80/2016.(IX.29.) határozata 
Tárgy: Döntés közmeghallgatás időpontjáról, napirendjéről 
 
Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. október 20-án 

(csütörtökön) 17:00 órai kezdettel közmeghallgatást tart. 
Levezető elnök: Koncz Attiláné Tanner Zsuzsanna 
Helye: Művelődési Ház 

Napirend: 

1)Tájékoztató az önkormányzat előző évi gazdálkodásáról, és a jelen évi költségvetési 

feladatokról 
Előterjesztő: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester 
2) Lakossági kérdések, közérdekű vélemények, javaslatok 
3) Válaszadás – dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester 

 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester  
 

 

81/2016.(IX.29.) határozata 
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. 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 2017. évi pályázati 

fordulójához. 

2.)  Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat 

kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2017. 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 2017. 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 2017. évi fordulójához kapcsolódó „A” és „B” típusú 

pályázatot jelen határozat 2. és 3. számú melléklete szerint kiírja. 

https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx


7.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármesterét a határozat végrehajtása érdekében szükséges 

intézkedés megtételére. 

 

Határidő: 2016. október 3. és az Általános Szerződési Feltételek szerint 

Felelős: polgármester  

82/2016.(IX.29.) határozata 
Tárgy:   Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási 
megállapodásának módosítása 
 

Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a  hozzájárul a Tisza-tavi 

Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tárulási megállapodás felülvizsgálatához, annak 

módosításához a tekintetben, hogy a társulás a jogszabályoknak megfelelően működjön. 

A Képviselő-testület felkéri polgármesterét a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási 

Társulás társulási megállapodás módosításának aláírására.  

Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

 
 
83/2016.(IX.29.) határozata 
Tárgy: Juhász Mariann Szentistván, Vörösmarty u. 8. szám alatti lakos 
kérelme 
 

Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Juhász Mariann 

3418 Szentistván, Vörösmarty u. 8. szám alatti lakos kérelmét, a békéscsabai Kézműves 

Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola „Népi kézműves – Kézi és gépi hímző” OKJ-s 

tanfolyamon 2016. – 2018. június időszakban való részvételét a tanfolyam díjának, azaz 

295.000.-Ft megfizetésével. 

Felhatalmazza a polgármestert a tanulmányi szerződés megkötésére.  

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester 

84/2016.(IX.29.) határozata 
Tárgy: Tóth Józsefné Szentistván Arany J. u. 12/a. szám alatti lakos 
ingatlan-felajánlási  kérelmének elutasítása. 
 

Tóth Józsefné Szentistván, Arany J. u. 12/a. szám alatti lakos ingatlan-felajánlási kérelmét 

nem fogadta el a képviselő-testület. 

Az ingatlant nem kívánja megvásárolni. 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester 

 



85/2016.(IX.29.) határozata 
Tárgy: Delegálás a szentistváni István Király Általános Iskola 
Intézményi Tanácsába. 
 

Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről 

szóló törvény 73. § (3),(4) bekezdésére figyelemmel – Barta Szilárd képviselő szentistváni 

István Király Általános Iskola Intézményi Tanácsa delegált tagságáról való lemondását 

elfogadja, és 2016. szeptember 29. napjától a tanácsba tagnak Koncz Attiláné Tanner 

Zsuzsanna alpolgármestert delegálja.  

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester 

86/2016.(IX.29.) határozata 
Tárgy: Az Önkormányzat egészségügyi alapellátás körzethatárainak 
kialakításáról szóló rendeletének felülvizsgálatáról 
 

Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a B.-A.-Z. Megyei 

Kormányhivatal törvényességi javaslatával egyetértve elhatározza, hogy az egészségügyi 

alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendeletét saját 

jogalkotói hatáskörében 2016. december 31-ig felülvizsgálja.  

 

Határidő: 2016. október 10. illetve 2016. december 31. 

 

Felelős: Derekas Sándor jegyző 

 

87/2016.(IX.29.) határozata 
Tárgy:   Faház megvásárlása 
 

Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározta, hogy a 

Szentistván 62. hrsz-ú ingatlanon található Dobó Tibor és Dobóné Hegyi Zsuzsanna 3418 

Szentistván, Vörösmarty u. 103. szám alatti lakosok tulajdonát képező (korábban üzlet céljára 

használt) faházat, az eladókkal előzetesen kialkudott, bruttó 220 ezer forint vételáron 

megvásárolja. 

A vételár az erre vonatkozó adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg egy összegben, 

készpénzben kerül kifizetésre az eladók kezeihez. 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy fenti döntésének megfelelően az 

adásvételhez kapcsolódó szükséges intézkedéseket tegye meg, ill. az arról szóló adásvételi 

szerződést aláírja. 

Az önkormányzat az ügylet lebonyolításához esetlegesen szükséges ügyvédi költséget a 

vételáron felül vállalja.  

Határidő: azonnal, ill. 2016. október 31. 

Felelős: polgármester 

 

 



88/2016.(IX.29.) határozata 
Tárgy: A XXI. Szent Király Szövetség találkozója 2017. évben 
Szentistvánon kerüljön megrendezése  

Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete arról határozott, hogy 2017. 

évben a XXI. Szent Király Szövetség találkozója településünkön kerüljön megrendezésre. A 

részletkérdésekben pedig a későbbiekben fog döntés születni.  

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester  
 

92/2016. (XI.24.) 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 veszi.  

 

93/2016. (XI.24.) határozata 
Tárgy: Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről (fogorvosi 
ellátás, védőnői szolgálat)  
 

Szentistván nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a település egészségügyi 

alapellátásának (fogorvosi ellátás, védőnői szolgálat) helyzetéről szóló, a településen működő 

fogorvos és védőnő által előterjesztett tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul veszi.  

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester 

 

94/2016. (XI.24.) határozata 
Tárgy: Felhatalmazás a háziorvosi ügyelet körzethatárainak 
kijelölésére 
 

Szentistván Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete felhatalmazza Mezőkövesd 

Város  Önkormányzatának Képviselő-testületét arra, hogy az általa fenntartott   és 

Szentistván nagyközség  közigazgatási területére is kiterjedő háziorvosi ügyelet körzethatárát 

megjelölje, illetve ezzel kapcsolatosan rendeletet alkosson.  

Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester 

Határidő: azonnal 

 

95/2016. (XI.24.) határozata 
Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi 1-10 havi gazdálkodásáról szóló 
tájékoztató elfogadása 
 

Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi 



1-10 havi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

96/2016. (XI.24.) határozata 
Tárgy: Az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásának módosítása 
 

Szentistván Nagyközség Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 2016. január 1. napjától hatályos rendelkezései alapján 

gyermekvédelmi természetbeni ellátásként meghatározott kötelezően ellátandó szünidei 

gyermek étkeztetés biztosítását lehetővé tevő kormányzati funkcióit a 104 037 Intézményen 

kívüli gyermekétkeztetés funkcióval bővíti.  

Ennek megfelelően elrendeli annak törzskönyvi nyilvántartásba történő felvételét, továbbá a 

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013.(IX.9.) 

önkormányzati rendelet 5. számú függelékének jelen határozatban foglalt funkcióval történő 

kiegészítését.     

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

97/2016. (XI.24.) határozata 
Tárgy: A Szentistváni Gézengúz Óvoda téli szüneti zárva tartása  
 

Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - fenntartói, irányítói 

jogkörében eljárva - engedélyezi a Szentistváni Gézengúz Óvoda zárva tartását 2016. 

december 22. napjától 2017. január 2. napjáig (téli szünet). 

Utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a szülők tájékoztatása érdekében tegye meg a szükséges 

intézkedést.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Konczné Besenyei Ágnes óvodavezető 

 

98/2016.(XI.24.) határozata 
Tárgy: A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés szabályairól 
 
Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Partnerségi Egyeztetés 

szabályozását e határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadta. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

99/2016. (XI.24.) határozata 
Tárgy: A Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 
Társulási megállapodásának elfogadása 
 



Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Tisza-tavi Regionális 

Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási megállapodását a mellékletben szereplő tartalommal 

elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésnek megfelelően Szentistván 

nagyközség Önkormányzata nevében a Társulási megállapodást aláírja, illetve az ügyben 

szükséges további intézkedések során az Önkormányzatot képviselje és nevében eljárjon. 

Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester  

Határidő: azonnal  

 

100/2016. (XI.24.) 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. márciusa  és   2017. június 15-e között  

megvalósuló lovaglás oktatás támogatásáról.  

A lovaglás oktatás költségeinek finanszírozásához 165 ezer forint egyszeri, vissza nem térítendő 

támogatást nyújt, melyet  a Szentistváni Gyermekekért Alapítvány számlájára történő átutalással, 

meghatározott cél megjelölésével biztosít a gyermekek részére.    Az önkormányzat mindezeken túl a 

gyermekek szállítását saját költségvetése terhére biztosítja. 

Felhatalmazza polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester  

Határidő: azonnal 

 
101/2016. (XI.24.) határozata 
Tárgy:  Hozzájárulás fűtési költségekhez 
 

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. Nem jogosult a hozzájárulásra az a személy, aki 2016. novemberéig 

lakásfenntartási támogatásban részesült és/vagy                                                                                                                                                                                                                       

14/2016.(XI.25.) helyi rendelet alapján szociális tűzifára való jogosultsága megállapításra 

került.  

A támogatásra jogosultak a támogatást 2016. december 21-éig vehetik át. Ezen határidő be 

nem tartása jogvesztő.  

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester  

 



102/2016. (XI.24.) határozata 
Tárgy:  Adórendelet felülvizsgálata 
 

Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. 

évi C. törvény 51/B. §-ában foglalt kötelezettségének eleget téve a helyi adórendeletét 

felülvizsgálta, annak módosítását nem tartja szükségesnek.  

Felelős: Derekas Sándor jegyző 

Határidő:  értelemszerűen 

 

  - Szent Király Szövetség részére pénzeszköz átadás – előterjesztés írásban 

    Előterjesztő: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester 

    Véleményezi: Pénzügyi, Beruházási és Emberi Erőforrás Bizottság 

dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester: ismertetem az előterjesztést. Szentistvánon, a jövő 

évi Szent Király Szövetségi Találkozón fogják átadni a szobrot. Minden település a teherbíró 

képességének megfelelően adományozhat erre a célra. Szerintem 100 ezer forint pénzösszeg 

nagyvonalú adomány lehetne. Ehhez kérem a képviselő-testület támogatását.  

Ördög Jakab képviselő: a Pénzügyi Beruházási és Emberi Erőforrás Bizottság támogatja a 

javaslatot.  

dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester: aki támogatja a határozati javaslatot, 

kézfelemeléssel jelezze! 

Ezt követően képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással (a 

szavazásra jogosultak száma 7 fő) meghozta a következő határozatát.     

103/2016. (XI.24.) határozata 
Tárgy: Szent Király Szövetség részére pénzeszköz átadás  
 

Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-  testülete, mint a Szent Király 

Szövetség tagja 100.000.- Ft támogatást állapít meg Sajószentkirály település részére Szent 

István szobor adományozásához történő hozzájárulás címén. 

Felhatalmazza polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a támogatási szerződés 

aláírására.    

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester  

 

104/2016. (XI.24.) határozata  
Tárgy:  Döntés a szentistváni 95-96. hrsz.-ú ingatlanok haszonbérbe 
adása  
 

Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  megtárgyalta Barta Sándor 

3418 Szentistván, Rákóczi u. 22. szám alatti lakos önkormányzati tulajdonú ingatlan 

haszonbérletére irányuló kérelmét  és úgy döntött, hogy hozzájárul  a szentistváni 95. hrsz.-ú,   

Rákóczi utcai, névtelen tér - közterület művelési ágú, 677 m
2 

 területű, valamint szentistváni 

96. hrsz.-ú Rákóczi utcai, névtelen utca - közterület művelési ágú, 180 m
2
 területű  ingatlanok 

haszonbérbe adásához.    

Az ingatlan bérleti díját 20.-Ft/m2/év összegben állapítja meg.       

Felhatalmazza polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 



Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester  

Határidő: azonnal és értelemszerűen 

 

105/2016. (XI.24.) határozata 
Tárgy:  Döntés a szentistváni 868 hrsz.-ú ingatlan eladásáról  
 

Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete    megtárgyalta Ternyák 

Zoltán 3418 Szentistván, Széchenyi utca 71.  szám alatti lakos önkormányzati tulajdonú 

ingatlan megvásárlására irányuló kérelmét  és úgy döntött, hogy hozzájárul  a szentistváni  

868 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú, 1489 m
2 

területű  Tompa utcai ingatlan 

eladásához.  

Az ingatlan vételárára az önkormányzat ingatlan értékbecslő által megjelölt ár figyelembe 

vételével később tesz  javaslatot.      

Felhatalmazza polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester  

Határidő: azonnal és értelemszerűen 

 

106/2016. (XI.24.) határozata  
Tárgy: Tájékoztatás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat elbírálási feltételeiről 
 

Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálási feltételeiről szóló tájékoztatást 

elfogadja.    

Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester  

Határidő: azonnal és értelemszerűen 

 

107/2016. (XI.24.) határozata  
Tárgy: Karácsonyi díszkivilágítás  
 

Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Beruházási és 

Emberi Erőforrás Bizottságát bízza meg a karácsonyi díszkivilágításra érkező pályázatok 

elbírálásával kapcsolatos döntés meghozatalára.  

Felelős: Pénzügyi Beruházási és Emberi Erőforrás Bizottság 

Határidő: azonnal 

   

113/2016. (XII.15.) 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 veszi.  

 



114/2016. (XII.15.) határozata 
Tárgy: Szentistván Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testületének 
2017. I. félévi munkaterve 
 

Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a  2017. I. félévimunkatervet 

A csatolt mellékletben foglalt tartalommal elfogadta.  

(Munkaterv a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

Határidő:  értelemszerűen 

 Felelős: polgármester 

 

115 / 2016.(XII. 15) határozata 
Tárgy: Civil szervezet kiegészítő támogatásáról 
 

Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentistváni Gyöngyösbokrétás 

Hagyományőrző Egyesület részére a tulajdonában és üzemeltetésében lévő Fiat Ducato típusú 

minibusz 2016. évi üzemeltetési kiadásaihoz történő hozzájárulásként egyszeri 350.000.-Ft 

összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt. 

A támogatás fedezetét képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 

működési tartaléka terhére biztosítja. 

Határidő: 2016. december 30. 

Felelős: polgármester 

 

116/2016. (XII.15.) határozata 
Tárgy: Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról 
 

Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkövesdi Többcélú 

Kistérségi Társulás hatályos Megállapodásának módosítását a csatolt mellékletben foglaltak 

szerint elfogadja. 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármesterét, hogy e döntésének megfelelően a további 

szükséges intézkedéseket megtegye, szükség szerint a módosító okiratot aláírja. 

 

Határidő: 2016. december 16. 

Felelős: polgármester 

 

117/2016. (XII.15.) határozata 
Tárgy: Közüzemi-bérleti, üzemeltetési szerződés jóváhagyása 
 

Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában 

lévő helyi ivóvízhálózatnak a Heves Megyei Vízmű ZRt. által történő Bérletére és 

Üzemeltetésre vonatkozó szerződést a mellékelt szerződés tervezet szerinti tartalommal 

jóváhagyja. 

Felhatalmazza a képviselő-testület a Polgármestert, hogy az erre vonatkozó szerződést 

aláírja. 



Határidő: azonnal 

 

118/2016. (XII.15.) határozata 
Tárgy: Javaslat a 2017. évi közmunka programban megvalósítandó 
beruházások, tevékenységek megtárgyalására, elfogadására  
 

Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi közmunka 

programban megvalósítandó beruházásokról, tevékenységekről szóló előterjesztést 

megtárgyalta, és a fentiekben leírtaknak megfelelően elfogadja.  

Képviselő-testület támogatja a kérelem benyújtását, annak pozitív elbírálása esetén támogatja 

az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárások megindítását.  

Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

119/2016. (XII.15.) határozata 
Tárgy:  Kállai Józseffel szemben fennálló követelés  
 

Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Kállai József 3432  Emőd, 

Kodály Zoltán u. 1/a. szám alatti lakos kérését megtárgyalta és a Miskolc, Vörösmarty u. 50. 

IV/3. szám alatti ingatlanra Szentistván nagyközség Önkormányzata és Mezőnagymihály 

község Önkormányzata javára bejegyzett végrehajtási joggal  terhelt és Kállai József ½ 

arányú tulajdonát képező ingatlan értékesítéséhez abban az esetben járul hozzá, amennyiben 

kérelmező az értékesítésből származó és ráeső vételár részből Szentistván Nagyközség 

Önkormányzatával és Mezőnagymihály Község Önkormányzatával szemben fennálló 

tartozását teljes mértékben kiegyenlíti.     

 

Felelős: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester 

Határidő: 2016. december 31.  

 

120/2016. (XII.15.) határozata 
Tárgy: Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése 
tevékenységre ajánlat elfogadása 
 

Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Északmagyarországi 

Regionális Vízművek Zrt.  (3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.) nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtése tevékenységre beterjesztett ajánlatát megtárgyalta, elfogadta.  

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a megállapodás 

aláírására.  

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

 


