
SZENTJOBB KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 
JEGYZŐKÖNYV 

Felvéve ma 2021 június 30-án, a szentjobbi helyi tanács rendes havi gyűlésén, melyet a 
polgármester a 71/2021 számú rendeletével hívott össze, a polgármesteri hivatal gyűléstermébe 
10,00 órára, a járványügyi intézkedések betartásának figyelembevételével. 

A gyűlésen a következő tanácsosok vannak jelen: Zatykó Stefan Adalbert, Braun László, 
Kiss István Mátyás, László Sándor, Kiss Stefan Alexandru, Erdei Danut-Eugen, Buzas Ioan-
Nicolae, Török Ianos,  Kubola-Pénzes Ida-Krisztina,  Opre Viorel-Florian. 

Igazolatlanul hiányzott Molnár József  
A gyűlésen részt vett még hivatalból: Mela Maria-Elena főjegyző, Zatykó Jácint – 

polgármester.   
Megállapíttatott, hogy a gyűlés törvényes, 10 tanácsos jelen van a 11-ből. 

A gyűlés nyitásaként a főjegyző felkéri Kiss István Mátyást, hogy vegye át a gyűlés vezetését és 
ismertesse a napirendi pontokat, amit meg is tesz. 

1. Határozattervezet a napirendi pontok jóváhagyásáról 
2. Határozattervezet a 2021 május 20-i gyűlés jegyzőkönyvének jóváhagyásáról. 
3. Határozattervezet a szentjobbi önkormányzat 2021-es költségvetésének kiigazításáról 
4. Határozattervezet a 416/2001 törvény alapján a helyi költségvetésből sürgősségi segélyt 

nyújtó módszertan, maximális összeg és különleges helyzetek jóváhagyásáról 
5. Határozattervezet a S.C. APĂ CANAL NORD VEST S.A. részvényeinek megvásárlásáról. 
6. Határozattervezet a "SC COMPANIA REOSAL S.A." társaság megszüntetéséről, 

önkéntes felszámolásáról és nyilvántartásba vételéről, valamint a REOSAL Közösségek 
Fejlesztési Egyesületének feloszlatása, önkéntes felszámolása és törlése. 

7. Határozattervezet a Szentjobb község hozzájárulásának jóváhagyásáról a Bihar - Szalárd 
Közösségek Fejlesztési Társulásán belül létrehozott urbanisztikai és területrendezési osztály 
működéséhez.  

8. Határozattervezet a "SZENTJOBB KÖZÖSSÉG FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSI 
STRATÉGIÁJÁNAK a 2021 és 2027 közötti időszakra" jóváhagyásáról, 

9. Határozattervezet az átadás-átvételi jegyzőkönyv megkötésének jóváhagyásáról - az  Teréz 
Anya Alapítvány vagyonának átvétele a szentjobb községben az „Ecclesia Mater” 
Alapítvány részére 

10. Határozattervezet a Bihar megyei Szentjobb község statútumának jóváhagyásáról 
11. Határozattervezet a Szentjobb község vészhelyzetekkel foglalkozó önkéntes szolgálatának 

átszervezéséről 
A napirendi pontok kiegészítése: 

12. Határozattervezet az elszámolhatatlan kiadások finanszírozásának jóváhagyásáról a 
"FERTŐTLENÍTÉS- ÉS FERTŐTLENÍTÉSI TELEPÍTÉS VÁSÁRLÁSA SZENTJOBB 
KÖZÖSSÉGBEN, BIHOR MEGYE" beruházási célkitűzés tekintetében. 

13. Határozattervezet a Helyi Tanács 2020/21-es számú Határozatának módosításáról 
Szentjobb község köztisztasági szolgáltatásának fizetési módjának jóváhagyásáról 

14. egyebek    
- Tatar Andra Berettyócsohaj 205 alatti lakos lakást igénylő kérelme. 

 



Az elnök szavazásra bocsájtja a napirend javaslatot, egyhangúlag 10 igen szavazattal elfogadva, 
44 számú határozat. 
A második napirendi pont: a főjegyző a tanácsosok rendelkezésére bocsátotta az előző havi gyűlés 
jegyzőkönyvét, ami 10 igen szavazattal el let fogadva, 45 számú határozat. 
Harmadik napirendi pont, Határozattervezet a szentjobbi önkormányzat 2021-es költségvetésének 
kiigazításáról 
 A főjegyző ismerteti a határozatjavaslatot, és a szakjelentést.  
Az elnök megadja a lehetőséget a hozzászólásokhoz. 
Zatykó István a szakbizottság elnöke, az előterjesztést tanulmányoztuk és mindent rendben 
találtunk. 
Következésképen a harmadik napirendi pont jóvá lett hagyva 10 igen szavazattal- 46 számú 
határozat. 
Negyedik napirendi pont: Határozattervezet a 416/2001 törvény alapján a helyi költségvetésből 
sürgősségi segélyt nyújtó módszertan, maximális összeg és különleges helyzetek jóváhagyásáról 
 A főjegyző ismerteti a határozat javaslatot és a szakjelentést.  
 Az elnök megadja a lehetőséget a hozzászólásokhoz. 
László Sándor a Szakbizottság elnöke az előterjesztést a szakbizottság tanulmányozta és nincs 
hozzá fűzni valója. 
Az elnök szavazásra bocsájtja az előterjesztést, 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták – 47 
számú határozat. 
Ötödik napirendi pont Határozattervezet a S.C. APĂ CANAL NORD VEST S.A. részvényeinek 
megvásárlásáról 
 A főjegyző ismerteti a határozatjavaslatot és a szakjelentést. 
Az elnök megadja a lehetőséget a hozzászólásokhoz. 
Zatykó István a Szakbizottság elnöke az előterjesztést a szakbizottság tanulmányozta és nincs 
hozzá fűzni valója. 
Az elnök szavazásra bocsájtja az előterjesztést, 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták – 48 
számú határozat. 
Hatodik napirendi pont, Határozattervezet a "SC COMPANIA REOSAL S.A." társaság 
megszüntetéséről, önkéntes felszámolásáról és nyilvántartásba vételéről, valamint a REOSAL 
Közösségek Fejlesztési Egyesületének feloszlatása, önkéntes felszámolása és törlése. 
   A főjegyző ismerteti a határozatjavaslatot és a szakjelentést. 
Az elnök megadja a lehetőséget a hozzászólásokhoz. 
Zatykó István a Szakbizottság elnöke az előterjesztést a szakbizottság tanulmányozta és nincs 
hozzá fűzni valója.  
Az elnök szavazásra bocsájtja az előterjesztést, 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták – 49 
számú határozat. 
Hetedik napirendi pont, Határozattervezet a Szentjobb község hozzájárulásának jóváhagyásáról a 
Bihar - Szalárd Közösségek Fejlesztési Társulásán belül létrehozott urbanisztikai és 
területrendezési osztály működéséhez 
A főjegyző ismerteti a szakjelentést és a határozattervezetet.       
Az elnök megadja a lehetőséget a hozzászólásokhoz. 
Zatykó István a szakbizottság elnöke, az előterjesztést tanulmányoztuk és nincs hozzáfűzni valónk. 
Következésképen a hetedik napirendi pont jóvá lett hagyva 10 igen szavazattal- 50 számú 
határozat. 



Nyolcadik napirendi pont. Határozattervezet a "SZENTJOBB KÖZÖSSÉG FENNTARTHATÓ 
FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK a 2021 és 2027 közötti időszakra" jóváhagyásáról, 
A főjegyző ismerteti a határozatjavaslatot.  
László Sándor ismerteti, hogy a stratégia átvolt alaposan tanulmányozva és megfelelőnek 
találtatott. 
A nyolcadik napirendi pont is jóvá lett hagyva egyhangúlag 10 igen szavazattal- 51 számú 
határozat. 
Kilencedik napirendi pont. Határozattervezet az átadás-átvételi jegyzőkönyv megkötésének 
jóváhagyásáról - az Teréz Anya Alapítvány vagyonának átvétele a szentjobb községben az 
„Ecclesia Mater” Alapítvány részére 
A főjegyző ismerteti a határozatjavaslatot. 
László Sándor a szakbizottság áttanulmányozta az anyagot és mindent rendben talált. 
A kilencedik napirendi pont is jóvá lett hagyva 10 igen szavazattal -52 számú határozat. 
Tizedik napirendi pont Határozattervezet a Bihar megyei Szentjobb község statútumának 
jóváhagyásáról. 
A főjegyző ismerteti a javaslatot.  
Kiss István a szakbizottság áttanulmányozta az anyagot és mindent renden talált, nincs hozzáfűzni 
való. 
A tizedik napirendi pont 10 igen szavazattal jóvá lett hagyva – 53 számú határozat.  
Tizenegyedik napirendi pont Határozattervezet a Szentjobb község vészhelyzetekkel foglalkozó 
önkéntes szolgálatának átszervezéséről 
A főjegyző ismerteti az előterjesztést. 
László Sándor a szakbizottság elnöke az előterjesztést áttanulmányozták és nincs hozzá fűzni való. 
A tizenegyedik napirendi pont 10 igen szavazattal jóvá lett hagyva – 54 számú határozat. 
Tizenkettedik napirendi pont Határozattervezet az elszámolhatatlan kiadások finanszírozásának 
jóváhagyásáról a "FERTŐTLENÍTÉS- ÉS FERTŐTLENÍTÉSI TELEPÍTÉS VÁSÁRLÁSA 
SZENTJOBB KÖZÖSSÉGBEN, BIHOR MEGYE" beruházási célkitűzés tekintetében 
A főjegyző ismerteti a határozattervezetet és a szakjelentést. 
Az elnök megadja a lehetőséget a hozzászólásokhoz. 
László Sándor a bizottság még idejében megkapta az anyagot igy volt ideje tanulmányozni és nincs 
hozzáfűzni valója. 
A tizenkettedik napirendi pont elfogadva 10 igen szavazattal- 55 számú határozat. 
Tizenharmadik napirendi pont   Határozattervezet a Helyi Tanács 2020/21-es számú Határozatának 
módosításáról Szentjobb község köztisztasági szolgáltatásának fizetési módjának jóváhagyásáról 
A főjegyző felhívja a figyelmet arra, hogy a Pénzügyi Számviteli Főosztályt értesítették arról a 
helyzetről, amikor az alkalmanként használt házat birtokló személyeket nem vették figyelembe 
az előző határozatban, így nem volt jogi alapjuk e háztartások adósságainak bevezetésére, bár 
vannak olyan tulajdonosok, akik fizetésre jelentkeztek a szemet szállításért. Ilyen körülmények 
között feltétlenül szükséges és sürgős módosítani a Helyi Tanács 73 / 2021.12.21 Határozatát. 
Az elnök megadja a lehetőséget a hozzászólásokhoz. 
 László Sándor egyetértett a javasolt anyaggal, de nem értett egyet a sürgősséggel. Ezért 
tartózkodik a szavazástól. 
A polgármester rámutat, hogy nincs értelme elhalasztani, mert a helyzetet mielőbb meg kell 
oldani. 
 Az ülés elnöke szavazásra bocsátotta az 56. számú határozatot elfogadó határozattervezetet, 9 
igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett. 



Egyebek 
Az ülés elnöke, Kiss István Mátyás várja a jelentkezőket. 
A főtitkár ismerteti a nevezett Tatár Andra Berettyócsohaj 205. sz alatti 
lakos lakás igénylő kérését. 
Zatyko Stefan-Adalbert úr elmondta, hogy a kérdést megvitatták a Bizottság ülésén 
Különlegesség, összefoglalva, Szentjobb közösségnek nincsenek lakóterei és nincs lehetősége 
ilyen tér kialakítására. Az egyetlen megoldás, amelyet ajánlhatunk, az Eclessia Mater Alapítvány 
megszólítása, amely az Teréz Anya alapítványtól veszi át a szociális házakat. 
Kiss István Mátyás, az ülés elnöke szólítja a következő hozzászólót. 
Erdei Dănuț úr felveti a megnevezett Cenaloș-i Hava Lisan kérdését, aki személyes asszisztens 
pozíciót kért. 
A főtitkár rámutat, hogy a helyzetről már a korábbi üléseken is szó esett,  
Hava urat arról értesítették, hogy nincsenek jóváhagyott pozícióink. Hava úr ezután egy ügyvéd 
útján fordult a polgármesteri hivatalhoz, akit írásban tájékoztattak arról, hogy az idei évre csak 
két álláshelyünk van jóváhagyva, csak két speciális fogyatékossággal élő gyermeki beosztás van, 
amint arról a helyi tanács ülésén döntöttek. 
Ezenkívül a polgármester, még akkor is, ha Molnar úr hiányzik, arra akarja felhívni a figyelmet, 
hogy Molnar úr, volt polgármester még ma sem válaszolt a község leltárából származó áruk 
átadásának kérésére: telefon, laptop és szippantó. Ha azonban nem tesz eleget, írásban kérjük, és 
még a rendőrséggel is elmegyünk a leltárcikkek felvételére. 
A polgármester egy másik kérdése az iskola utáni iskola földterület helyzetéről, amelyen, mint 
látható, 2016 óta, amikor a támogatást jóváhagyták, nem kezdődött el a munka. Összegzésként 
elmondható, hogy ez nem jelent problémát, mert az iskola után nem is lesz ezen a helyen, hanem 
az iskola területére költözik, ahol van megfelelő hely, és itt van egy projektünk a Kulturális 
Központ számára, három szinttel. Tettünk lépéseket a föld legalizálására, mert ez sem történt 
meg. A Földhivatal ideiglenesen táblázta be ingatlant, az AFIR is elfogadta, és azóta nem történt 
változás. 
Kubola-Penzesné azt kérdezi, hogy a következő tanévtől indul-e busz a diákok számára 
legközelebb, azaz szeptembertől. 
A polgármester rámutat, hogy egyelőre semmi sem ismert, várjuk az augusztusi árverést. 
Erdei Dănuț úr megkérdezi, hogy a kapott pénzt felhasználják-e a községi árkok és utak 
munkáira? 
A polgármester megmutatja, hogy 538 ezerből 38 ezer megy be Bors részvényeinek vásárlására, 
a fennmaradó pénz természetesen árokba, utcákba kerül, ebből vásároljuk meg a követ. Voltak 
sofőrök, akik ezidéig nem kapták meg a pénzt a kavics szállításáért. 
      Az elnök várja más hozzászólók jelentkezését. 
 Nincs más jelentkező 
    Kiss István Mátyás gyűlésvezető elnök: a gyűlést bezártnak nyilvánítom. 

- Köszönöm szépen –  
 

Gyűlésvezető elnök                                              Főjegyző 
Kiss István Mátyás                                             Méla Maria -Elena 
 
Fordította  
László Sándor 

 


