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JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Pusztamonostor
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének 2010. szeptember 23-án megtartott
soros ülésén.

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal

Jelen vannak:

Györgyfi György, Litkei Lajos, Percz László, Szekeres Károly,
Török Zoltánné, Vakos Andor képviselő-testületi tagok
Sári Ferenc polgármester
Mudris Andrásné dr. körjegyző
Hundt Csilla tagintézmény-vezető
Dr. Dajkó Györgyné
Nagy Lajos bizottsági kültag
Bajtai Miklós PBK elnöke
Juhászné Meleg Anna családgondozó
Varga Norbert körzeti megbízott
Patakiné Györgyfi Anikó Polgárőrség elnöke

Sári Ferenc köszönti a jelenlévőket. Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Baráth Bernadettet
és Racskó Anikót. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Litkei Lajost és Percz Lászlót.
Sári Ferenc: Szavazásra teszem fel a jegyzőkönyvvezetés módját, valamint a
jegyzőkönyvezető, illetve hitelesítők személyét. Kérem, aki a javaslattal és a kiküldött
napirenddel egyetért, kézfeltartással megszavazni szíveskedjen.
A képviselő-testület tagjai a jegyzőkönyvvezető személyére és a jegyzőkönyvvezetés
módjára tett javaslatot, valamint a kiküldött meghívóban szereplő napirendet
egybehangzó igennel elfogadták.
Török Zoltánné megérkezett.
Sári Ferenc: Úgy gondolom, tisztességes munkát végzett a testület. Az elért
eredményekre bármelyik magyar település polgármestere büszke lehetne.
A polgármester tájékoztatja a megjelenteket a ciklusban elért eredményekről,
megoldásra váró feladatokról. Sajnálatát fejezi ki, hogy az elmúlt időszakban egyetlen
belterületi utat sem sikerült szilárd útburkolattal lefedni.
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Sári Ferenc: Megkerestem dr. Szabó Tamás országgyűlési képviselőt, hogy amennyiben
lehetséges, a Jászberényben folyó útfelújítások során feleslegessé vált járdalapokból
biztosítsanak Pusztamonostornak.
Sári Ferenc: Településfejlesztés, településrendezés (közművek és üzemeltetésük)
A terv szellemében megvalósult és megkísérelt beruházások: Szt. Erzsébet tér és
környéke, Művelődési ház környezetének felújítása, buszmegállók áthelyezésére
pályázat benyújtásra került, Gyöngyvirág úti pályázat benyújtása, II. számú
ivóvízminőség javító program folytatása, szeméttelepek rekultivációjának folyamata. Az
egészséges ivóvíz biztosítása Pusztamonostor számára is elengedhetetlen. Ez a pályázat
a döntéshozók előtt van, Pusztamonostor részéről nincs hiánypótlás. Ennek keretében a
Sport utcát is rá akarják kötni a gerincvezetékre.
Nem volt lehetőség és anyagi forrás: további önkormányzati út tervének
elkészíttetésére, csatornahálózat bővítésére, víz- belvíz elvezetési terv készítésére,
önerős járdaépítésre, településközpont tervének elkészítésére. A csapadékvíz elvezetés
tervét el kell készíteni. A helyi önkéntes tűzoltók több mint 30 alkalommal próbálták
meg átemelni a vizet a Tófenékből a Székesérbe. Hatalmas mennyiségű víz pang a
településen.
Egészségügy: a folyamatos egészségügyi ellátás biztosított volt. Az orvosper
befejeződött, egyezséggel zárult. A pert tehát sikerült nyugvópontra helyezni; a doktor
úrnak a település tartozik még 1,5 millió forinttal, amelynek kifizetését 2011-re vállalta
az önkormányzat. Én várom ennek a pernek az állami megtérítését. A központi
ügyeletet folyamatosan ellátta az Ügyelet 60 kft. A rendelő tisztasági festése rendben
megtörtént. Úgy gondolom, a védőnői szolgálat nagyon jó helyen van.
A gyógyszertár át fog költözni a volt ruházati bolt helyére. Kialakítottak ott egy rendelőt
is, ami jól beleilleszthető a település képébe.
Elmaradt, de pótolni szükséges feladatok: rendelő rákapcsolása a szennyvíz
gerincvezetékre, rendelő akadálymentes feljáratának megépítése Sikertelen pályázat új
rendelő építésére.
Közművelődés, sport: közös intézménnyé vált a művelődési ház és a könyvtár. A
művelődésszervezőnek külön köszönetemet szeretném kifejezni a munkájáért.
Szerveztünk egy nagyon jól sikerült Világtalálkozót. E-Magyarország pont nyílt a
művelődési házban, az internet és azon keresztüli szolgáltatások bárkinek elérhetők.
Elnyertük az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) címet, majd a második
fordulóban közel 50 milliós fejlesztés és felújítás lehetőségét, hogy a helyi lakosság által
igényelt
szolgáltatások
elérhetők
legyenek.
A sportegyesületnek új lendületet kell adni, az ifjúság bevonásával, az utánpótlás
neveléssel.
Oktatás-nevelés: az alapfokú oktatási intézményeinket, óvoda, iskola, helyben
megtartottuk, a Dózsai, majd a 8-as társulás működteti. A társulás gazdasági megfontolás
miatt jött létre. A normatívák és a gyereklétszám csökkenése kigazdálkodhatatlan terhet
jelentett volna az önkormányzatnak a további saját fenntartás esetén. Az óvoda esetében
tervezni kell a tetőhéjazat cseréjét. Ehhez is pályázni kell, anélkül nem megy. A holnapi
napon elkezdődik az iskolában a nyílászárók cseréje. Valószínű, hogy a tetőtéri
ablakokat is ki fogják cserélni ebből a pénzből.
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Szociális ellátás: A gazdasági terveknek megfelelően működött minden szociális
alapellátás, érvényes működési engedéllyel. Növekedett az étkeztetésben résztvevők
száma a költségvetési törvény változása miatti kedvezőbb díjfizetési kategóriák
bevezetésével. A házi gondozottak száma alkalmanként emelkedett, de éves átlagban
nem változott jelentősen. A házi gondozottak számának növekedése esetén másik helyi
gondozónő beállítása szükségessé válhat. A ciklus alatt változott a családsegítő
személye, de a gyermekjóléti és családsegítési feladatok helyben maradtak. Számolni
kell a feladatok emelkedésével, ebből eredően az ellátásra fordított rész-munkaidő
emelésével, költségemelkedéssel. A társulási ellátási formák változatlanok. Juhászné
Meleg Anna a családsegítő szolgálat élére jó választás volt.
Környezetvédelem: A szemétszállítás, szelektív hulladékgyűjtés általánosan megoldott,
de fejleszthető. Társulási szinten meg kell oldani a szemét mennyisége alapján fizetendő
díjtételek kidolgozását. Szennyvíz: a szippantott szennyvíz-szállítás és ártalmatlanítás
nagyobb odafigyelést igényel. Pályázat alapján új szerződést kell kötni arra jogosult
vállalkozással, a díjtétel testületi meghatározása érdekében benyújtott költségszámítás
alapján. A szennyvízhálózat bővítésének lehetőségét szem előtt tartani. Lépni kell a
csatornahálózathoz való csatlakozás tekintetében; szennyvíztérképet kell készíteni.
Köztisztaság: a közterületek rendjének fenntartása továbbra is csak a lakosság
közreműködésével lehetséges. Kiemelt figyelmet és következetes szigort kell alkalmazni
az allergén polleneket terjesztő gyomok irtására.

Közrend, közbiztonság: a ciklus alatt volt, hogy hiányzott a kmb-s, 2010 májustól ismét
betöltött a státusz. Két településőr alkalmazására vált lehetőség, akik megtartása a
kormány döntésétől függ. A kmb-s iroda felszerelésében nagy segítséget nyújtottunk.
(számítógép). A település két civil szervezete, az önkéntes tűzoltó egyesület és a
polgárőrség működése segít a helyi védelmi feladatok ellátásában. A két szervezet
együttműködése még nem felhőtlen, és nem egybehangolt.
Hatósági és közigazgatási ügyintézés: létrejött a körjegyzőség Jászágóval. Teljes
felújításra került a hivatal épülete. Szinte lecserélődött a hivatal gépparkja. Teljes körű
akadálymentesítés
megtörtént.
Honlap
(akadálymentesített)
működik.
Szervezetfejlesztés ÁROP pályázati támogatással megtörtént. Ezen a területen a
ciklusprogram teljes egészében megvalósult. Jelenleg folyik a temető feltérképezése és
egy erre alkalmas programmal történő számítógépre való rögzítése. Jövőkép:
Hasznosítani a szervezetfejlesztési tapasztalatokat. Megfelelő szakemberek alkalmazása,
utánpótlás képzése.
Kapcsolattarás, együttműködés: A honlap készen van. A testületi ülések meghívója,
anyaga, ha késéssel is, de felkerül. A közmeghallgatás mellett évi rendszerességgel
falugyűlés megtartására került sor. Alkalmanként időszakos kiadványt adtunk ki
önkormányzati hírekkel, amit legalább negyedéves rendszerességgel szeretnénk
folytatni. Elmaradt a civil kerekasztal, de az ÁROP keretében volt lehetőség a közös
gondolkodásra. A jövőbeni cél, az ott felmerült együttes tervek megvalósítása.
A Jászsági Többcélú Társulás egyre nehézkesebben működik, szervezeti és feladatbeli
újragondolása szükséges.
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Percz László: Az elhangzott beszámolóból megállapítható, hogy maradéktalanul
végrehajtotta az önkormányzat a kötelezően ellátandó feladatokat és példamutató
gazdálkodást folytatott.
53/2010. (IX. 23.) számú határozat:
Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2006-2010. közötti
ciklusprogramjának végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása
Pusztamonostor
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját a
ciklusprogram
végrehajtásáról
egybehangzó
igennel
elfogadta.

Mivel több napirendi pont nem volt, a polgármester az ülést bezárta. Megköszönte a
képviselő-testület tagjainak és a bizottságok tagjainak segítő munkáját.
Kmf.

/:Sári Ferenc:/
polgármester

/:Mudris Andrásné dr.:/
körjegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:
/:Litkei Lajos:/

/:Percz László:/
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