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Máté Gábor polgármester: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület ülésén megjelenteket.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, a hét fős tagságból jelen van öt fő.
Tájékoztatásul közlöm, hogy az ülésről hangfelvétel készül. A napirendi pontokkal kapcsolatosan
annyi módosítást szeretnék, hogy az első napirendi pontot igazából akkor tárgyalnánk, ha
Kovácsné Rózsika megérkezik, illetve a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégia jóváhagyása
napirendi pont utánra felvennénk tizedik napirendi pontként a Kisteleki Kistérség és
Gazdaságfejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítását, és ezt követné a
polgármester beszámolója, valamint a kérdések, bejelentések. Van-e valakinek ehhez kérdése,
véleménye, más napirendi pontra javaslata. Ha nincs, akkor kérem, hogy aki az említett
módossításokkal a napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
5 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
1/2015.(I.29.)Kt. határozat
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az alábbi napirendi pontok
megtárgyalását:
1.) Az Előkészítő Bizottság új tagjának megválasztása, eskütétele
2.) Pusztaszer Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének első fordulós
megtárgyalása
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3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)

A Pusztaszer Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása
A kisteleki kistérségi járóbeteg szakellátás és 24 órás ügyeleti ellátás finanszírozása
A Képviselő-testület 2015. évi munkaterve
Pusztaszer Község Önkormányzata 2015. évi rendezvényterve
A Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Tájékoztató a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 sz. pályázat előrehaladásáról, a pályázat
önerejének mértékéről, döntés a pályázati önerő Pusztaszer községre eső részének
biztosításáról
9.) Pusztaszer Község Önkormányzata Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiájának jóváhagyása
10.) A Kisteleki Kistérség és Gazdaságfejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. társasági szerződésének
módosítása
11.) Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről
12.) Kérdések, bejelentések

Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Irattár

1. napirendi pont: Pusztaszer Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendelettervezetének első fordulós megtárgyalása
Máté Gábor polgármester: Első napirendi pontként Pusztaszer Község Önkormányzata 2015. évi
költségvetési rendelet-tervezetének első fordulós megtárgyalása. Átadom a szót az Előkészítő
Bizottság elnökének.
Sági Mihály képviselő: A tízes számú melléklet tartalmaz egy számot, aminek a beltartalmát kell
majd az önkormányzatnak, illetve a képviselő-testületnek módosítani. Hisz csak durván a
számokba, hogy tavaly 7 millió 700 ezer forint ment ki lakásfenntartási célú támogatásra. A 8
millió 43 ezer forint, ami jelenleg rendelkezésre áll, ha kielégíti az önkormányzat ezeket, a
támogatásokat, akkor semmi másféle segélyre vagy ez alatt a címszó alatt futó dolgokat nem tud
finanszírozni. Éppen ezért a februári testületi ülésen minden képpen módosítani kell a szociális
rendeletünket. Másik megjegyzés az előterjesztésben a költségvetésnél, van egy olyan, hogy a
pusztaszer rendezési tervére 3,5 millió forint van beállítva, költségként. A bizottság azt javasolja,
hogy ezt az egész Pusztaszer Község rendezési tervét külön kell majd egyszer megtárgyalni és
utána rendezési tervet készíteni, hisz a közmeghallgatáson olyan dolgok hangzottak el, ami lehet,
hogy ezt az egészet befolyásolja. Egyetlen egy tételt módosított a bizottság a Polgárőrségnek 100
ezer forint helyett 200 ezer forintot irányzott elő a bizottság javaslatára és ezt a jelen lévő
polgármester és a Heni támogatták és a módosítás megtörtént. Elfogadásra javasolja a bizottság a
költségvetés-tervezetet. Köszönöm szépen ennyit szerettem volna.
Máté Gábor polgármester: Egy módosítási javaslattal állt elő a bizottság, hogy a Polgárőrök 100
ezer forintos támogatását 200 ezer forintra módosítsuk. a többit pedig nyilván az előterjesztésben
bizonyos feladatokat ró majd ránk, hogy ez működőképes költségvetés tudjon lenni. Tudni kell,
hogy most nem a költségvetést szavazzuk meg, hanem egy koncepciót. Van-e még valakinek
ehhez hozzáfűznivalója esetleg? Talán annyit körvonalaznék, hogy Misi beszélt arról, hogy egy 8,5
millió forintos hiány mutatkozik. Ez azért nem jelenik meg konkrétan hiány megnevezéssel, mert a
tavalyi évből, megtakarításból tudjuk ezt pótolni. egy olyan kijelentés van, hogy a kormány
feladatfinanszírozást ad, akkor azt látjuk, hogy ez a feladat finanszírozás mégis hiányossággal jár,
mert ha nem lenne ez az előző évekből megtakarítás, akkor ez úgy jelenne itt meg, hogy
hitelfelvétel, ami megint csak nem lehet. Ezzel azért számolnunk kell, mert ez a megtakarítás nem
tudni, hogy lesz a jövőben. Még eddig mindig így indultunk neki egy-egy évnek, sőt ennél sokkal,
nagyobb hiányokkal, sokszor és a végén mindig sikerült egy olyan gazdálkodást kimutatni, hogy
azért a végelszámolásnál nem volt ennyire katasztrofális a helyzet, minimum nullára vagy pozitívan
jöttünk ki a végén. Van-e egyéb kérdés esetleg? Ha nincs, akkor, aki ezt a tervezetet az előbb
említett módosítással elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
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A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
5 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
2/2015.(I.29.)Kt. határozat
Tárgy: Pusztaszer Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének első
fordulós megtárgyalása
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete első olvasatban elfogadja Pusztaszer
Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetét azzal a módosítással, hogy a
Polgárőrség részére 200 000,-Ft összegben történjen előirányzat-tervezés.

Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Gazdálkodás helyben
4.) Irattár

Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen a bizottságnak a nagyon részletes és lelkiismeretes
munkáját. Kifejezetten Heninek is, mert nagyon nagy volt a hajtás a múlt héten. Igyekszünk azért
megfelelni az elvárásoknak. Ehhez kapcsolódóan van egy határozati javaslat még, ami egy külső
kényszer, a törvény írja elő, hogy a stabilitással kapcsolatosan az elkövetkezendő éveknek a
bevételeit határozatba kell, foglaljuk. Nagy változásokat nem tudunk előre idézni, örülünk, ha
megmaradunk abban a szintben, amiben most vagyunk, aztán ki tudja, még mit hoz a jövő.
Sági Mihály képviselő: A bizottság elfogadásra javasolta ezt a határozati javaslatot.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Kérdés van-e ehhez a témához még? Aki a határozati
javaslatot így ebben a formában elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
5 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
3/2015.(I.29.) Kt. határozat
Tárgy: Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő
három évre várható összege
HATÁROZAT
Pusztaszer Község önkormányzatának Képviselő-testülete a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a)
pontja szerinti saját bevételek, valamint a 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető
ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő három évre várható összegét
az alábbiak szerint határozza meg.
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Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Gazdálkodás helyben
4.) Irattár

2. napirendi pont: A Pusztaszer Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, Közalapítvány Alapító Okiratának
módosítása. Az alapító okirattal több okból kifolyólag is foglalkoznunk kell. A közhasznúság miatt
kellett ebbe belemennünk, aztán egy csomó dolgot összehozott ez a dolog, úgy hogy gyakorlatilag
újra kellett írni az alapító okiratot. A mai napig sem tudjuk és ez után sem, hogy jó lesz-e.
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Előzményként annyit, hogy a tavalyi év folyamán kellett nyilatkozniuk a
civil szervezeteknek, köztük a közalapítványnak is, hogy ragaszkodik-e a közhasznú jogállásának a
megőrzéséhez. Itt a közalapítvány arra a döntésre jutott, amit én is támogattam, hogy nem
ragaszkodik a közhasznú jogállásának a megőrzéséhez, lévén, hogy ez sokkal több
adminisztrációval jár, mint amennyi előnye van. A legfőbb aggodalom az volt, hogy a személyi
jövedelemadó 1%-át meg tudja-e továbbra is szerezni a közalapítvány, ez ezzel nincs
összefüggésben, a továbbiakban is jogosult lesz ennek lehívására a közalapítvány. Miután nem
kérte a közalapítvány a közhasznú jogállásának a megőrzését, a bíróság hivatalból, jogszabály
erejénél fogva törölte a közhasznú szervezetek nyilvántartásából a közalapítványt. Az erről szóló
végzésében pedig fölhívta a figyelmet arra, hogy szükségesnek látja az alapító okiratnak a
felülvizsgálatát abból a szempontból, hogy az ne tartalmazzon olyan rendelkezést, ami
megtévesztő módon esetleg arra enged következtetni, hogy a közalapítvány továbbra is közhasznú
jogállású lenne. 2016. március 15-ig egyébként is el kellene végezni minden civil szervezet létesítő
okiratának a felülvizsgálatát. Egyébként úgy fogalmaz a törvény, hogy amennyiben ezt megelőzően
sor kerül a létesítő okirat bármilyen okból történő módosítására, akkor már az új Polgári
Törvénykönyvvel, a 2013. évi V. törvénnyel szinkronba kell hozni. Ennek próbálnánk most eleget
tenni, és majd látjuk, hogy a bíróság esetleg ebben mit lát. Legnagyobb dilemmáimat az okozza,
hogy az úgynevezett jogalkotó nem igazán kívánt külön foglalkozni a közalapítványokkal. Az új
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Polgári Törvénykönyv nem tartalmaz rendelkezéseket az úgynevezett közalapítványokkal
kapcsolatban, szemben a korábbi Ptk-val. Esetünkben is úgy jött létre a Pusztaszer Községért
Közalapítvány, hogy állami szerv, vagy helyi önkormányzat vagy miniszter az, aki jogosult
közalapítvány létrehozására, ők viszont alapítványt nem is hozhattak létre, ha ők alapítvány
akarnak létrehozni, annak az elnevezése csak közalapítvány lehet. A továbbiakban sem jogosultak
ezek az alapító szervek alapítványt létrehozni, viszont azt sem mondja, hogy csak közalapítványt
hozhatnak létre. Az alapítványra vonatkozó rendelkezések valójában nem minden esetben
egyértelműen megfeleltethetők egy közalapítványra vonatkozólag. Én mindig annak voltam a híve,
hogy ne farigcsáljuk a létesítő okiratot, hanem akkor egy tiszta lappal az értékeket megőrizve az új
szabályoknak megfelelően újra fogalmazva alkossunk meg egy új létesítő okiratot. Itt a bizottsági
ülésen is említettem, hogy valójában átemelésre került a közalapítványnak a korábbi alapító
okirata más szerkezeti tagolásban ugyan, de alapvetően tartottam magam ehhez az okirathoz. Ami
kiemelést érdemel az, hogy a kuratórium személyi összetételében kell egy komolyabb változtatást
eszközölni, nem hét fős kuratóriumot működtethetünk, hanem csak három fős kuratóriumot. A
felügyelő bizottság eddig is három fővel működött, de akkor már esetleg őket is újra választanánk.
A bizottsági ülésen kérdésként vetődött föl, Rózsika úgy is, mint a közalapítványnak a könyvelője,
bennfentes ebben a témakörben, rákérdezett, hogy mi ez a csatlakozás az alapítványhoz, hogy
nyílt az alapítvány. Ez azt jelentené, hogy ha valaki még az alaptőkéhez pluszban befizet összeget,
akkor ő is csatlakozik az alapítóhoz, kvázi ilyen társalapító funkciót töltene be. Ha ebből a
szempontból nézzük, akkor valójában én sem ragaszkodnék ahhoz, hogy ez a megfogalmazás
benne maradjon az alapító okiratban, hogy nyílt az alapítvány, bár a korábbi létesítő okirat is így
fogalmazott, hogy nyílt, ehhez bárki csatlakozhat. De igazából tartalommal úgysem tudjuk
megtölteni, akkor pedig már rövidre is zárhatjuk a történetet, ha azt mondjuk, hogy az alapítvány
zárt, ahhoz nem lehet csatlakozni. Erre vonatkozólag itt az alapító okirat tervezet 7.1 pontjában
jelentene ez változást. Azt írnánk át úgy, hogy alapítvány zárt, ahhoz nem lehet csatlakozni. A
másik, ami egy kicsit dilemmára adott okot, hogy az alapítványnak a jogutód nélkül történő
megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az a Pusztaszer községben
működő civil szervezetek között egyenlő részben kerülne felosztásra. A bizottsági ülésen
felvetődött, hogy ez inkább indokolt lenne, hogy ha az önkormányzatra, tehát az alapítóra szállna
vissza ez a vagyon. Azért nem egyértelmű ebből a szempontból az új Ptk., mert egyik helyen szó
szerint ezt mondja a törvény, harmadik könyv, 384.§ (2) bekezdés, hogy az alapító és a csatlakozó
az alapítvány részére jutatott vagyont, nem vonhatja el, és nem követelheti vissza, az alapító
okirat ettől eltérő rendelkezése semmis. Itt 300 ezer forintról van szó, az önkormányzat ezzel az
összeggel alapította magát a közalapítványt. Ezt a pénzt semmiképpen nem követelheti vissza, így
fogalmaz a törvény. Egy másik némiképp ezzel konkuráló jogszabályhely pedig úgy fogalmaz, 404.
§, hogy az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradó
vagyon az alapító okiratban megjelölt személyt illeti, azzal, hogy az alapítót, a csatlakozót és az
egyéb adományozót továbbá ezek hozzátartozóit megillető vagyon nem haladhatja meg az alapító
csatlakozó és egyéb adományozó által az alapítványnak juttatott vagyont. A 300 ezer forintnál
többet úgysem kaphatna vissza az önkormányzat, ha összeegyeztethetőnek tartjuk ezt a dolgot. Ez
majdnem huszárosabb megoldásnak tűnik, hogy akkor a helyi civil szervezetek között lenne ez
felosztva. Ha nincs megjelölve erre a vagyonra jogosult személy, akkor a bíróság úgy fog
rendelkezni, hogy a Nemzeti Együttműködési Alapnak fogja átutalni ezt a pénzt. Igazából arról
beszélünk, amire nem fog sor kerülni az életbe se. Én nem tulajdonítok ennek akkora jelentőséget.
Ezt majd a bíróság fogja eldönteni, hogy mennyiben összeegyeztethető ez a két szerintem
konkuráló jogszabályhely, én inkább ennek elejét venném azzal, hogy akkor ez a 300 ezer forint
helyben maradjon a civil szervezeteknél. Polgármester úr részéről volt még egy olyan fölvetés,
hogy az alapítvány céljainál, illetve a tevékenységében ne csak az legyen benne, hogy sport,
hanem szabadidős tevékenység. Illetve még az volt a kérdés, illetve felvetés, hogy nem biztos a
három fő, akit kuratóriumi taggá kellene, hogy válasszon a képviselő-testület, ezt a mai ülés
alkalmával meg tudjuk nevezni. Ebben az esetben én azt mondanám, hogy tárgyaljuk meg esetleg
ezt a napirendi pontot, de magával a döntés hozatallal a következő testületi ülésre tolódjunk. Egy
aktussal kellene ezt elintézni, lévén, hogy az alapító okiratban is név szerint, személyes adatokkal
tartalmazza a felügyelő bizottsági tagokat, illetve a kuratóriumi tagokat. A másik, hogy ha neki
ülnénk a változás bejelentéssel a bíróság felé, ott is csak így tudjuk kezelni. Köszönöm szépen.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Van-e kérdés esetleg? Terike, esetleg arról, hogy mikorra
várható, hogy tudunk személyeket megnevezni, a következő testületi ülés, ami február utolsó
hetére tervezzük, addigra sikerül-e azt a hat nevet összehozni?
Sági Mihályné: Várhatóan a hat jelenlegi tagból kijön a két bizottsági dolog, a kuratórium és a
felügyelő bizottság, de meg kell velük beszélni, hogy ki hova kerüljön, meg hogy kerüljön. Ezt
február elején tárgyaljuk legkésőbb, mert én a jövő héten gondolom össze, tudom hívni a
kuratóriumot, és akkor véglegesítenénk a személyeket. Az viszont a végleges jóváhagyáshoz jó
lenne a felsőbb szerveknek, a bíróságnak is a véleménye, nem tudom, hogy az átmegy-e addigra.
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dr. Jaksa Tibor aljegyző: Az majd akkor fog kiderülni, ha beadjuk, aztán nem leszek meglepve,
ha hiánypótlásokra fognak felszólítani.
Sági Mihályné: Azért gondoltam, hogy szükség van ezekre a módosításokra, mert felszólítottak
bennünket, és amúgy is az előző verzió szerint, hogy közalapítvány voltunk úgy ez a hét fő
kuratóriumi tagság ez adott volt. Nem volt választás, hogy három legyen vagy öt, ez hét főre volt
akkor kiélezve és három fő felügyelő bizottság. Azok a felügyelő bizottsági tagok már nincsenek,
nem is szeretnék, ha tagjai lennének, ők biztos nem fogják vállalni, helyettük kell keresni
valakiket.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Terike még annyit, hogy ezzel az alapító okirattal
kapcsolatban azért a kuratórium tagjai is nézzék át, mert most ugyan elmondjuk az
elképzeléseinket róla, de a végső szavazás úgyis a következő alkalommal lesz, azt át tudjuk rajta
vezetni, ha valami kiegészítést gondolnak, vagy kérdés van. Kérdés van-e esetleg javaslat ehhez a
napirendhez? A képviselő-testület azt a határozatot hozza, hogy a Pusztaszer Községért
Közalapítvány alapító okiratáról a következő képviselő-testületi ülésen fog majd határozatot hozni.
Aki ezt a határozatot elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
5 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:

4/2015.(I.29.)Kt. határozat
Tárgy:

A Pusztaszer Községért Közalapítvány
előterjesztésben döntés elhalasztása

Alapító

Okiratának

módosítása

tárgyú

HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pusztaszer Községért Közalapítvány
Alapító Okiratának módosítása tárgyú előterjesztés tárgyalását napirendjéről leveszi, és a tárgybani
előterjesztéssel kapcsolatos érdemi döntéshozatalt a Képviselő-testület soron következő ülésére
elhalasztja.
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Irattár

Máté Gábor polgármester: Szeretettel köszöntöm Kovácsné Rózsikát, aki az Előkészítő
Bizottságunknak a tagjaként fog a későbbiekben működni, ha ezt a képviselő-testület jóváhagyja
harmadik napirendi pontként. Ügyrendi javaslatként kérem, hogy aki egyetért az Előkészítő
Bizottság új tagjának megválasztása, eskütétele tárgyú napirendi pont soron következő
tárgyalásával, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
5 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
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5/2015.(I.29.)Kt. határozat
Tárgy: Napirend módosítása
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Előkészítő Bizottság új tagjának
megválasztása, eskütétele tárgyú előterjesztést napirendre veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Irattár

3. napirendi pont: Az Előkészítő Bizottság új tagjának megválasztása, eskütétele
Máté Gábor polgármester: Van-e egyéb tagra javaslat? Rózsika vállalod?
Kovács Andrásné: Igen, vállalom.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Amennyiben nincs javaslat, akkor kérem, kézfelemeléssel
jelezzük, hogy elfogadjuk a tagságát az Előkészítő Bizottságba.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
5 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
6/2015.(I.29.)Kt. határozat
Tárgy: Az Előkészítő Bizottság új tagjának megválasztása
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pusztaszer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének Előkészítő Bizottságába Kovács Andrásnét tagként megválasztja.
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Irattár

Máté Gábor polgármester: Most pedig Rózsikának az eskütételét fogom felolvasni, és kérem
Rózsikát, hogy mondja utánam.
(Kovács Andrásné esküokmányát a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
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4. napirendi pont: A kisteleki kistérségi járóbeteg szakellátás és 24 órás ügyeleti ellátás
finanszírozása
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen és gratulálok. Nagyon köszönöm, hogy Rózsika
elfogadta ezt a megbízatást, mert a folytonosság elve az így jobban tud érvényesülni, főleg a
gazdasági dolgok terén. Számunkra is és a képviselő-testület számára is így megnyugtatóbb ez a
helyzet. A testületi ülés további részén is szívesen látjuk Rózsikát. Negyedik napirendi pont, a
kisteleki kistérségi járóbeteg szakellátás és 24 órás ügyeleti ellátás finanszírozása. A kiküldött
anyagot kicsit már elővezettem emailbe. Kérdezném, hogy mindenki megkapta az emaileket,
amiket mostanában küldözgettem? Annyit kell tudni, hogy a járóbeteg szolgálat lánykori nevén az
SZTK, üzemeltetésének a költségeihez minden évben Pusztaszer Község Önkormányzata is
hozzájárul lakosság arányos elosztásban. Nyolc település vesz részt ebben az üzemeltetésben, és a
Szerapisz Kft által kimutatott költségvetési hiányt próbáljuk valamilyen módon kiegyenlíteni. Ezek
a költségvetési számítások mindig komoly vitát szoktak gerjeszteni a térségi polgármesteri
üléseken, mert nem mindig látjuk teljesen mélységében az elénk terjesztett költségvetési
számolást. Az idén egy olyan számítási rendszer alakult, hogy majdnem havi 63 ezer forint
hozzájárulást igényelt volna vagy kért tőlünk a kft. Elmondanám és a bizottsági ülésen is,
elmondtam, hogy tavaly 46 ezer 464 forint volt ez a havi támogatási összeg, amit Pusztaszer a
legpéldásabban fizetett minden esetben. A többi településnél szinte mindenhol voltak kisebbnagyobb elmaradások, a mi esetünk mindig naprakész volt. Azonban számomra semmilyen
magyarázatot nem ad, ez a dokumentum arra, hogy havi több mint 16 ezer forinttal emelkedő
igény az miből adódik. Ezt nem tudom fölmérni egész pontosan, mert a béreket nem emelték ilyen
mértékben, valamilyen indoklást én minden képpen elvárnék a növekedés okára. A második része
ennek a dolognak a 24 órás ügyeleti ellátás. A 24 órás ügyeleti ellátás arról szól, hogy a
háziorvosok tehermentesítését oldaná meg. A rendelési időn kívül van ügyeleti szolgálat Kisteleken,
amely finanszírozott az OEP által, viszont nem finanszírozott a nap 24 órájában tartó ügyelet. Ez a
napi 24 órás ügyelet azt szolgálja, hogy ha sürgősen ki kell vonulni, mondjuk Pusztaszeren egy
beteghez, akkor ne a háziorvosnak kelljen ott hagyni a rendelőt, hanem Kistelekről az ügyeleti
szolgálat tudjon kivonulni és ellátni a beteget. A doktor úrral is beszéltem, hogy ezekben, az
ügyeleti helyzetekben mi szokott a fő tendencia lenni. Sajnos azt mondja, hogy aránytalan a
településeknél a kivonulás, Baks esetében a távolabbi területre rengeteg olyan kivonulás van, ami
a későbbiekben az orvosok számára kiderül, hogy teljesen indokolatlan, simán meg lehetne oldani
háziorvoshoz való bejutással a problémát. Ilyen alapon el kell gondolkodnunk azon, hogy a 24 órás
szolgálat támogatható-e részünkről? Eddig mindig úgy gondoltuk, hogy igen, és a háziorvosok is
azt gondolják, hogy igen, ők is fizetnek erre támogatást, havonta 36 ezer forintot, 10%-kal
emelték meg körülbelül az ügyeleti díj emelése miatt valószínűleg, de ezt a doktor úrral való
beszélgetésből tudom, hogy itt a díjemelést valószínűleg az ügyeleti díjemelés miatt van. Itt
körülbelül az a 10%, 82 ezerből lett 92 ezer forint, tehát 10 ezer forintos emelés van, ez talán
indokolt lehet. Azt gondolom, és ahogy írtam az emailben is hogy addig, amíg a települések
közösen egy tárgyalás folyamán a Nagy Zsolttal át nem beszélték ezt az igényt, addig ne
módosítsunk a tavalyi összegeken egyelőre.
Nagy Emese képviselő: Annyit hozzá tudok fűzni, hogy a 24 órás ügyelet nagyon jó, a
szakrendelés működése nagyon jó, és ha nem volna 24 órás ügyelet, a szakrendelés működéséhez
így is, úgy is hozzá kellene járulni. Nyilván a háziorvosunk is azt szeretné, ha ez fönn maradna, azt
mondta, ha ezen a 10 ezer forinton múlik, akkor ő nem 36-ot, hanem 46-ot fog fizetni, de ő
ragaszkodik a 24 órás ügyelethez. Nem tudom a többi település önkormányzata majd mit fog
reagálni. Én azt gondolom, hogy ha Kistelek azt mondja, hogy ez a 10% menjen, és a többi
település is, akkor mi mondhatjuk, hogy a tavalyit fizetjük, de szerintem bele fogunk kerülni abba
a kategóriába, hogy kénytelen vagyunk kifizetni a 10%-os emelést. Én nem tudom én sem látok
bele a gazdasági helyzetbe, hogy ez miért alakul így, az biztos, hogy a szakrendelés működése is
nagyon jó, nagyon jó szakrendelések vannak, most már minden olyan vizsgálatot meg lehet
kisteleken csináltatni, amiért ezelőtt mondjuk szegedre kellett utazni. A finanszírozások kevésbé
emelkednek állami szinten, viszont más dolgokban minden évben vannak emelések. Ha
megkérdezzük, tavalyi is, aki emlékszik rá itt volt nagyon szépen elmondta, hogy miért ennyi.
Máté Gábor polgármester: Én azt gondolom, hogy itt taktikailag kell gondolkodnunk egy kicsit.
Az, hogy ha mi első szóra mindjárt odatoljuk azt, amit ők mondanak, akkor jövőre megint
ugyanennyit fognak tolni rajta. Eddig mindig alkudozás volt, én most is azt mondom, hogy legyünk
óvatosak, az összes többi önkormányzatnál ugyanez a dilemma van. Csengele legjobb tudomásom
szerint sem fogja támogatni az előadott összeget, egyelőre marad a tavalyinál, és azt fogja, hogy
próbáljuk meg a tavalyiból kihozni. A hét polgármester lereagálja ezt a történetet, és akkor majd
meglátjuk, mindig sikerült valamit alkudni azért rajta.
Sági Mihály képviselő: A bizottság megtárgyalta és pillanatnyilag azt javasoltuk, hogy maradjunk
a 2014 évi díjaknál.
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Máté Gábor polgármester: A magam részéről is ezt tanácsolom. Van-e egyéb gondolat, kérdés
esetleg a témához? Amennyiben nincs, akkor ezt fogom képviselni a későbbiekben. Aki ezt így
ezzel a módosítással elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
4 igen szavazattal
0 nem szavazattal
1 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
7/2015.(I.29.)Kt. határozat
Tárgy: A kisteleki kistérségi járóbeteg szakellátás és 24 órás ügyeleti ellátás finanszírozása
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kisteleki kistérségi járóbeteg
szakellátás és 24 órás ügyeleti ellátás finanszírozására a 2015. évi költségvetésének terhére a
2014. évi finanszírozási összeggel egyező mértékű támogatást biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.
4.) Gazdálkodás helyben
5.) Irattár

5. napirendi pont: A Képviselő-testület 2015. évi munkaterve
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, a Képviselő-testület 2015. évi
munkaterve. Gyakorlatilag ilyenkor a munkatervet mindig az előző évek tapasztalata és igényei
szerint szoktuk összeállítani. Ez nem azt jelenti, hogy itt ennyi testületi ülés van, megnyugtathatok
mindenkit, hogy majdnem a duplája lesz, úgy szokott lenni, hogy mindig bejön egy-egy határidő,
rendkívüli ülés. Máris a márciusi testületi ülést szeretnénk, ha februárra csúszna, amikor a
költségvetést megtárgyaljuk és elfogadjuk. Akkor már bejött az is, hogy a szociális rendelettel is
foglalkoznunk kell, illetve én már mondom azt is, hogy a bérleti díjaink felülvizsgálatát is
javasolnám, az ezt követő testületi ülésre. Átadnám a szót a véleményeknek. Van-e esetleg valaki,
aki már most tud mondani olyan témát, amit valamelyik hónaphoz vagy plusz testületi anyagaként
beletegyünk. Természetesen bármikor bármilyen módosítást tudunk rajta tenni. Amennyiben a
munkatervet elfogadjuk, azzal a módosítással, hogy a márciusi február utolsó hetében lesz, kérem,
kézfelemeléssel jelezzük.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
5 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
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8/2015.(I.29.)Kt. határozat
Tárgy: A Képviselő-testület 2015. évi munkaterve
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi munkatervét az alábbiak
szerint határozza meg:
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. évi
MUNKATERVE
A képviselő-testületi ülések állandó napirendi pontja:
-

Polgármester beszámolója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, valamint a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.

Február
1.
2.
3.

A helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Bérleti díjak felülvizsgálata
Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1.
2.
3.
4.
5.

Pusztaszer Község Önkormányzata 2014. évi belső ellenőri jelentésének megtárgyalása
Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
Beszámoló a község közbiztonsági helyzetéről
Mezőőri beszámoló
Beszámoló a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkájáról

Április

Május
1. Beszámoló a Kistelek Környéki
költségvetésének végrehajtásáról
2. Beszámoló a háziorvos munkájáról
3. Beszámoló a fogorvos munkájáról
4. Beszámoló a védőnő munkájáról

Települések

Többcélú

Társulása

2014.

évi

Június
1. Beszámoló a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola Pusztaszeri Telephelye (Csizmazia
György Általános Iskola) munkájáról
2. Beszámoló a Térségi Közös Igazgatású Közoktatási és Gyermekjóléti Intézmény
Csizmazia György Óvoda munkájáról
3. Beszámoló a Községi Könyvtár és Művelődési Ház munkájáról
4. Beszámoló a gyermekétkeztetésről
5. Zártülés: Díszpolgári cím adományozása
Szeptember
1. Pusztaszer Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről
szóló tájékoztató
2. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015.
évi fordulójához
November
1. Pusztaszer Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I-III. negyedéves
teljesítéséről szóló tájékoztató
2. 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
3. Beszámoló a helyi adóztatásról
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4. Zárt ülés: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott
egyedi kérelmek elbírálása
December
1. Közmeghallgatás

Határidő: folyamatos
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Munkaterv szerint érintettek
5.) Irattár

6. napirendi pont: Pusztaszer Község Önkormányzata 2015. évi rendezvényterve
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, Pusztaszer Község Önkormányzata 2015.
évi rendezvényterve. Ha már a bizottsági üléshez képest is csiszoltam rajta, ezért mindenkinek az
asztalára tettem egy ilyen kis felsorolást. Közben itt véradási tárgyalásom is volt, azt is belevettem
a rendszerbe. Van egy jó hírem, inkább azt mondom, hogy biztató hírem, beszéltem Tömörkény
polgármesterével, és azt mondta nekik sem jó, ha náluk 13-án van a ballagás, nekünk meg jobb
lenne, ha 13-án lenne. Valószínűleg mindenkinek az lesz a jó, ha megcseréljük a tömörkényi és a
pusztaszeri ballagást. Én ezt jeleztem már az iskolának is, mivel az igazgatónő pillanatnyilag
szabadságon van, ezért vele nem tudtuk ezt véglegesíteni, de én már itt megelőlegeztem ezt a
dolgot, hogy sokat ne kelljen variálni majd a későbbiekben. Megtárgyalásra átadom a témát. Ez
nem azt jelenti, hogy nem bővíthető ez a rendezvénynaptár, mert vannak spontán rendezvények.
Semmi akadálya annak, hogy akár anyagilag is támogassunk további rendezvényeket, csak jó
látnunk azt, hogy mi hova kerül, mert egyeztetnünk kell a szomszédos települések rendezvényeivel
is a dolgainkat. Az sem mindegy, hogy milyen ütközések alakulnak ki az egyes rendezvények
között.
Sági Mihály képviselő: Volt egy kérésem a bizottsági ülésen, ha rendeztek is, akkor az csak 19e, a szeptember 12 semmi féle képpen nem jó.
Máté Gábor polgármester: Aki ezt így elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
5 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
9/2015.(I.29.)Kt. határozat
Tárgy: Pusztaszer Község Önkormányzata 2015. évi rendezvényterve
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja Pusztaszer Község Önkormányzata 2015. évi rendezvénytervét.

Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
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A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Irattár

7. napirendi pont: A Dél-Alföldi
Megállapodásának módosítása

Térségi

Hulladékgazdálkodási

Társulás

Társulási

Máté Gábor polgármester: A hetedik és nyolcadik napirendi pontunk, nem összevonható, de
összekapcsolódik valamilyen szinten. A társulási törvény miatt és a különböző önkormányzati
választások a személyek módosulása miatt egy elég terjedelmes anyagot küldtem ki a
hulladékgazdálkodási társulási megállapodás módosítására. Igazából a társulás 32 településsel jött
létre első és legnagyobb falatként Szeged van benne. Igazából a hulladékkal kapcsolatos
pályázatokat tudjuk így közösen bevállalni, illetve hulladéklerakó és a hulladékudvarok
üzemeltetése folyik a társulás keretében. Általában az ilyen 50-60 oldalas anyagokat nem fogjuk
kinyomtatni a jövőben sem, mert nagyon sok papírt igényel és nagy részét, úgysem fogjuk
végigolvasni. Van-e kérdés esetleg ehhez?
Sági Mihály képviselő: Azt szerettem volna mondani, hogy a bizottsági ülésen is elmondtam,
hogy Pusztaszer községnek kötelezően elő van írva, hogy testületi ülés keretében tárgyalja meg és
én ott is azt mondtam, és a bizottság elfogadta nincs rá lehetőségünk se módosítani, se mást
csinálni, én azt javasoltam a bizottsági ülésen, hogy fogadjuk el.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Annyit tennék hozzá, hogy a társulási üléseken azért én
ott szoktam lenni. Nem is szoktam a véleményemet véka alá rejteni, ott van azért egy-két
polgármester, aki rendszeres hozzászólója a témának, a társulási ülésen a polgármesterek
végigtárgyalják, ha valami kardinális kérdés van vagy jegyzők valamilyen aggályt, látnak, azt ott
meg szoktuk beszélni, ha sikerül megszavazzuk. Szegednek elég nagy ereje van, mi ha minden
áron akarunk módosítani, ha Szeged meg még egy-két település nem támogatná, akkor bármit
mondhatnánk, nem kerülne elfogadásra. Ha értelmes dolgot mondunk és erre volt többször példa,
akkor nyilván mellé tud állni a társaság nagy része Szegeddel együtt. Aki elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
5 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
10/2015.(I.29.)Kt. határozat
Tárgy: A Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítás
HATÁROZAT
Pusztaszer
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Dél-Alföldi
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, és a
Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegezését elfogadja.

Térségi
Társulási

Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
4.) Gazdálkodás helyben
5.) Irattár
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8.
napirendi
pont:
Tájékoztató
a
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004
sz.
pályázat
előrehaladásáról, a pályázat önerejének mértékéről, döntés a pályázati önerő Pusztaszer
községre eső részének biztosításáról
Máté Gábor polgármester: Nyolcas napirendi pontként egy KEOP-os pályázat van megnevezve.
Ez a pályázat beadásra került 2013-ban de várakozó listára tették akkor, és most került abba a
helyzetbe, hogy léphetünk ez ügyben. Pusztaszer vonatkozásában ez egy 94 forint önrész
vállalásával jár, ami 60 darab komposzt tartó edény és ehhez kapcsolódó dolgok, előállításáról szól.
Van-e kérdés esetleg ehhez? Amennyiben, nincs aki, elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
5 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
11/2015.(I.29.)Kt. határozat
Tárgy: Tájékoztató a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 sz. pályázat előrehaladásáról, a pályázat
önerejének mértékéről, döntés a pályázati önerő Pusztaszer községre eső részének
biztosításáról
HATÁROZAT
1.
Pusztaszer
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Dél-Alföldi
Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás által beadott KEOP-1.1.1/C/13-2013-004 pályázat kapcsán
felmerült, Pusztaszer településre vonatkozó önerőt, 98 040,-Ft-ot, azaz – Kilencvennyolcezernegyven – forintot biztosítja 2015. évi költségvetésének terhére.
2. A Képviselő-testület vállalja, hogy amennyiben a pályázat támogatásban részesül, az 1. pontban
megjelölt összeget az önkormányzati költségvetés elfogadását követően 15 napon belül átadja a
Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás részére.

Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
4.) Gazdálkodás helyben
5.) Irattár

9. napirendi pont: Pusztaszer Község Önkormányzata Közbiztonsági és Bűnmegelőzési
Stratégiájának jóváhagyása
Máté Gábor polgármester: Kilencedik napirendi pont, Pusztaszer Község Önkormányzata
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiájának jóváhagyása. Kapitány úr által összeállított anyag,
minden ilyen tájékoztatón, amit a rendőrség tart, elmondhatom, hogy Kistelek nagyon elől jár
országos szinten, a közbiztonság terén. Sárvár és Kisbér járás azok, akiknél a közbiztonsági
mutatók jobbak, mint nálunk, országosan a harmadik legjobb helyen vagyunk.
Magyar Gábor Ferenc képviselő megérkezett; a jelen lévő képviselő-testületi tagok száma: 6 fő.
Sztecovics Csaba körzeti megbízott: Az ötös pontban olvastam a Polgárőrséggel kapcsolatos
elvárások, 24-én volt egy járási polgárőri vizsga és oktatás és négy új fő lesz a pusztaszeri
polgárőrségben, ebből a négy főből három fő 25 év alatti, azon belül is egy fő 19 éves. A
legfiatalabb a Gyapjas Zsoltika, van még a Szabó Tamás, és a Biliczki Ákos a legidősebb pedig a
Maróti Győző. A DADA programmal kapcsolatban pedig annyi, hogy minden hónapban tartok az
oldal: 13/22

iskolában ilyen DADA oktatást, a tavalyi negyediket, aki most ötödikesek. A Barnáné Sárikával
beszéltem, de nem kaptam visszajelzés, hogy esetleg a szülőknek is lehetne tartani ilyen
foglalkozást.
Máté Gábor polgármester: Én is fontosnak tartanám a szülők bevonását. Köszönöm szépen.
Sági Mihály képviselő: A bizottsági ülésen is megjegyeztem, nem kérem, hogy a parancsnok úr
módosítsa ezt az előterjesztést, de a zárszóban, amit megfogalmazott az első bekezdésben, hogy
ez a munka, amit itt leírt meg egyéb odáig teljesen egyetértek vele, hogy idő, ott viszont van egy
dolog, és pénzigényes munka. Én ehelyett inkább azt írnám, hogy személyigényes munka, mert
nem biztos, hogy pénzzel meg tudunk csinálni, személyes példamutatással, sokkal több mindent
lehetne csinálni. Nem kiegészítésként mondtam, hanem megjegyzésként. Köszönöm szépen.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Aki a stratégiát így ebben a formában elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
12/2015.(I.29.)Kt. határozat
Tárgy: Pusztaszer Község
jóváhagyása

Önkormányzata Közbiztonsági

és Bűnmegelőzési

Stratégiájának

HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pusztaszer Község Önkormányzata
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiáját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Kisteleki Rendőrkapitányság
4.) Irattár

10. napirendi pont: A Kisteleki Kistérség és Gazdaságfejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.
társasági szerződésének módosítása
Máté Gábor polgármester: Tizedik napirendi pont, Kisteleki Kistérségi és Gazdaságfejlesztő
Közhasznú Nonprofit Kft társasági szerződésének a módosítása. Jegyző úrnak adom át a szót.
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Pótlólag küldték meg Kistelekről ezt a kérést, hogy a pusztaszeri
képviselő-testület is legyen szíves tárgyalni ennek a Kisteleki Kistérségi és Gazdaságfejlesztő
Közhasznú Nonprofit Kft társasági szerződésének a módosítását. Ennek is ugyanaz az előzménye,
hogy ők is a közhasznú jogállás megőrzése kapcsán tettek bizonyos intézkedéseket, ennek kapcsán
a bíróság pedig hiánypótlásra szólította fel őket. De ennek farvizén az is megállapításra került,
hogy több olyan jogszabályi hivatkozást tartalmaz a társasági szerződés, ami már elavult
jogszabályokra hivatkozik. A működési szabályaik sem voltak kellően egyértelműek és átláthatóak,
illetve a jogszabálynak megfelelőek, ezeket is egy lendülettel át kellene ezen az okmányon vezetni.
Nem látok benne semmi olyan érdemleges dolgot, ami Pusztaszer vonatkozásában érdemi
jelentőséggel bírna. Jogszabályoknak való megfelelés a célja ennek a módosításnak, én a magam
részéről elfogadásra javaslom a testületnek.
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Máté Gábor polgármester: Annyit fűznék hozzá, hogy fölmerült a térségi települések társulási
tanácsán, hogy ezt a kft-t Kistelek teljes mértékben átvenné, mert már a települések nem tudnak
ebből különösebb hasznot húzni, így a saját befizetett részünket, ha úgy döntünk a következő
testületi ülésen, fölajánljuk megvételre Kisteleknek, ami a mi esetünkben 500 ezer forint.
Sági Mihály képviselő: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen. Van-e hozzáfűznivaló esetleg? Amennyiben nincs,
akkor kérem, aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
5 igen szavazattal
0 nem szavazattal
1 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
13/2015.(I.29.)Kt. határozat
Tárgy:

A Kisteleki Kistérség és
szerződésének módosítása

Gazdaságfejlesztő

Közhasznú

Nonprofit

Kft.

társasági

HATÁROZAT
1. Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisteleki Kistérség és
Gazdaságfejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítását, és a társasági
szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegezését az előterkesztés szerinti
tartalommal elfogadja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Máté Gábor polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltak
végrehajtásához szükséges dokumentumokat aláírja.

Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Kisteleki Kistérség és Gazdaságfejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.
4.) Gazdálkodás helyben
5.) Irattár

11. napirendi pont: Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről
Máté Gábor polgármester: Tizenegyedik napirendi pont, polgármester beszámolója két ülés
közötti időszak eseményeiről. Küldtem néhány anyagot az elmúlt időszakban, ezekről és egyéb
dolgokról szeretnék szót ejteni. Egyrészt volt ez a drogos előadás ajánlat, amire három
visszajelzést kaptam, három különböző hozzáállással. Egy, amelyik kifejezetten támogatta, egy,
aki kérdéseket tett fel és bizonytalan állásponton volt és egy határozott elutasító elképzelés. Én azt
gondolom, hogy a témával minden képpen foglalkozni kell, az Erdősi Béla úrral én folytattam egy
tárgyalást Kisteleken. Ha van rá keretünk, egy előadás díját 50 ezer forintban határozta meg, amit
egy alapítványnak kell befizetnünk. Kértem, hogy egyéb információkat is küldjön erről a dologról,
és ezt elküldtem a testületi tagoknak. Egyszer már tartott az iskolában, Mészáros Zsolt
megfogalmazása szerint hasznos volt, érdemes volt, de én nem mondom, hogy feltétlen ezzel
nekünk most foglalkoznunk kellene, főleg olyan háttérrel, hogy a körzeti megbízott és egyáltalán a
kisteleki rendőrkapitányság részéről azért a témával rendszeresen foglalkozunk. Ugyan azt nem
tudjuk megállapítani, mint ahogy írtam is, hogy egy ilyen előadásnak a tényleges haszna mikor jön
elő, mert azt sosem fogjuk látni, hogy egy fiatal éppen ennek az előadásnak a hatására nem kezd
el kábítószert fogyasztani. Ezzel együtt tudjuk, hogy létezik ilyen, ha szükség van, rá tudunk rá
mozdulni, ha úgy dönt a testület, hogy foglalkozzunk vele, akkor megpróbálhatunk egy előadást a
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szülőknek vagy a gyerekeknek. Én a jövő héten azt fogom jelezni az előadó úrnak, amit most itt
megbeszélünk.
Sztecovics Csaba körzeti megbízott: Nekem lenne egy hozzáfűznivalóm, hogy tavaly a kisteleki
egészségfejlesztő intézet felkért rá, hogy az iskolában tartsak egy ilyen oktatást, tartottunk is és
annyira megtetszett ez az előadás, hogy megkérték az egész anyagot, utána következő
alkalommal meg Csengelén a közhasznú foglalkoztatottaknak kellett tartanom ugyanilyen előadást.
Én rendelkezek ezzel a szaktanfolyam elvégzésével, ha kell, akkor tudok tartani, és nem kerül
semmibe.
Máté Gábor polgármester: Rendben van, én azt gondolom, hogy vannak saját alapanyagaik,
mivel Pusztaszeren ez nem égető probléma, és mondhatom azt, hogy évek óta kezelve van, tehát
foglalkozunk vele, úgy tűnik, hogy ez is hatásos. Azt gondolom, nem feltétlen kell ebbe belemenni.
Sági Mihály képviselő: Két megjegyzésem van. Gábor nem fejezte be a mondatát, mikor azt
mondta, hogy hány gyereket tudunk meggyőzni arról, hogy ez milyen káros, és hány gyereket
vezetünk arra rá, hogy ja van ilyen is, nézzük már, meg hol lehet hozzájutni, próbáljuk
megkeresni.
Gyurász Sándor Lászlóné képviselő távozott; a jelen lévő képviselő-testületi tagok száma: 5 fő.
Sági Mihály képviselő: A mondatnak az egyik fele részemről, otthon is beszélgettünk Terikével
róla, hogy mind addig, ameddig nincs gond, nincs probléma, addig talán nem kellene annyira
foglalkozni vele. A mondatnak a másik fele részemről, hogy Csaba említette az előbb és én is, azt
támogatnám inkább, hogy nem a gyerekekkel kellene kezdeni, hanem a szülőkkel, ebben is inkább
a szülőkre kellene hagyatkozni, a szülőket meggyőzni, teljesen azért is elutasítom, hogy pénz
kérdése, mert nem pénz kérdése, személyes példamutatás és akkor kitől tanuljon, tanuljon a
szülőtől. Én ezt így, ahogy az Erdősi Béla alezredes úr szeretné, nem mondom, hogy 100%-ban, de
90%-ba vessük el. Én nem támogatnám ezt az előadás sorozatot, mert arról volt szó, kellene egy a
nyolcadikososoknak, az ötödikeseknek mást, és a szülőknek, ami minimum 150 ezer forint.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm.
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Én nagy örömmel hallom a Csabától, hogy itt ilyen előadások
vannak és én, ennek nagyon örülök, én ebben látok előnyt, hogy ha így ezt meg lehet oldani és föl
is ajánlottad.
Máté Gábor polgármester: Annál is inkább, mert Csaba minden nap itt van.
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Én úgy gondolom, hogy kell a témával foglalkozni, de én
nagyon soknak tartottam ezt az összeget, de ha ilyen módon meg lehet oldani, akkor mégis csak
kellene vele foglalkozni és a szülőknek is. Én, mint pedagógus tudom, hogy nagyon sokszor a
szülőkkel van a baj, nem a gyerekekkel.
Máté Gábor polgármester: Én úgy veszem, hogy alapvetően abba az irányba megyünk, hogy ez
a probléma nálunk kezelve van, nem kardinális gond még, amilyen szinten kezelni kell, olyan
szinten magunk is meg tudjuk oldani, kézben tartjuk. Én ezt fogom az alezredes úrnak exponálni
majd, hogy köszönjük szépen a dolgot, megnéztük, tudjuk, hogy van ilyen, ha úgy látjuk, hogy
ebben a stádiumban vagyunk, hogy magasabb szakértelem kell, de remélem, nem jutunk el idáig,
akkor majd megkeressük. Köszönöm szépen. Egy hasonló témájú dolog, amit a mai nap küldtem
ki, nem biztos, hogy mindenki meg tudta nézni, ezért ki is nyomtattam. Ez a Goodwill Consulting
cég már évek óta megkeres minket. Mivel most új testület van, új pályázati rendszer alakul, ezért
nem akartam elmenni mellette és nem akartam egyből azt mondani, hogy nem foglalkozunk velük,
lássátok ti is, hogy ilyen ajánlatok vannak. A lényege az ennek az ajánlatnak, hogy egy-kettő,
illetve három éves etapra ad árajánlatot, hogy figyeli a pályázati lehetőségeket, és ha van ilyen
pályázati lehetőség, akkor megírja számunkra a pályázatot, és le is vezeti, de a nyertes pályázatból
még pluszban különböző százalékos arányokban és különböző értékekhez kötődően még
szolgáltatási díjat számol el. Nem lenne ez rossz dolog abban az esetben, ha a mi esetünkben több
százmilliós beruházásokra lenne esély, de nincs ilyenre esély. Másrészt valószínűleg a pályázatok
következő kiírásai többnyire 100%-os támogatottságúak lesznek az önkormányzatok részére, és a
kormány nagyon mondja, hogy a pályázatok beadása sem lesz annyira bonyolult, és központilag
tudják majd kezelni. Egyelőre azt mondom, hogy nekünk korán lenne egy ilyen dologba beleugrani.
Én egyébként elbeszélgettem elég komolyan az illetővel, hogy mi az, ami nálunk, nagyobb
mértékben esetleg szóba jöhet, ha ebbe tudnak segíteni, akkor egyedileg majd megkeressük őket.
Egyelőre én azt mondom, hogy ne éljünk még ezzel az ajánlattal. Van-e esetleg ellenérv? Ha nincs
akkor, lépjünk a következő témára. A következő téma a Mosoly Egyesület, azt hiszem ezt is,
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elküldtem. Rendszeresen keresnek meg különböző alapítványok, egyesületek, hogy jótékonysági
célból fizessünk bizonyos támogatásokat. Elmondanám, hogy azt tapasztaltam, hogy időnként ezek
az egyesületek és alapítványok úgy működnek, hogy a befolyt összegből kifizetik a működési
költségeiket, és a fizetéseket és az egyéb dolgokat, aztán a megnevezett cél irányába is lépnek
valamit a megmaradt összegekből. Mivel ez az ajánlat a telefonon még konkrét ajánlat volt, hogy
mire a Szegedi Koraszülött mentőnek a műszerezettségére kérte a pénzt. Én soha nem szoktam
elfogadni a telefonos megkeresést, mindig szoktam mondani, hogy küldjön emailt, mert azt tudom
végignézni. A megküldött email, amit továbbítottam, látható, hogy már nem arról van szó, hogy a
szegedit akarják ellátni, hanem a szegedit már ellátták egy 850 ezer forintos készülékkel. Se nem
írják azt, hogy hova kellene ezt adni, se nem írják azt, hogy mennyit akarnának venni belőle, se
nem írják azt, hogy mit. Én azt mondom, hogy ha támogatni akarunk valami nemes célt, akkor
közvetlen azt támogassuk, akit támogatni kell, nem alapítványt és nem egyesületeket. Én óvatos
vagyok és írok neki, hogy egyelőre nem áll módunkban támogatni ezt a dolgot.
Sági Mihály képviselő: Én nagy fenntartással vagyok ezekkel, a dolgokkal kapcsolatban, nagyon
kevés az a dolog, amit támogatok, és akkor sem alapítványon keresztül, nagyon sokszor az
alapítvány működésére nagyon sok pénz elmegy.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm, akkor egyetértünk. A következő dolog, a Startmunka
program keretében azt hiszem már említettem azt, hogy milyen irányba akarnánk menni. Nyolc főt
fogunk alkalmazni közmunkára hét hónapon keresztül, és bizonyos alternatívák voltak. Földobták
azt is, hogy értékteremtő tevékenységekkel foglalkozzunk, minden féle szántóföldi termelésekkel.
Megnéztük, hogyan lehet fölterülethez jutni, lehet-e az önkormányzatnak bérbe lehet-e kapni az
NFA-tól bizonyos pusztaszeri területeket. Meg is lebegtettük a dolgot, folyamatban is van egy ilyen
érdeklődés, viszont kaptunk a munkaügyi központtól egy teljesen ellentmondó információt, hogy
önkormányzat nem bérelhetnek NFA-s területeket. Az NFA szegedi osztályvezetőjétől pedig még a
mai nap is levelezünk vele, hogy milyen módon tudunk majd földet bérelni esetleg valamilyen
erdőtelepítésre, ilyesmire közmunka keretében. Egymásnak ellentmondók az információk, úgy hogy
hagyjuk, hogy menjen mindegyik a maga útján és követjük mindegyiket, hátha valamelyikből
egyszer csak lesz valami igazság. Olyan elképzelés volt, hogy önkormányzati járdákhoz járda
burkoló lapokat lehetne a startmunka keretében készíteni. Több önkormányzat belefogott ebbe a
dologba, köztük Csengele is. Átmentünk Csengelére, megnéztük, nagyon szép tér burkoló elemeket
gyártottak rázóasztallal, megfelelő technológiával, elég bonyolult technológiával, nagyon sok
minden féle adalékanyag kellett hozzá. Őszintén bevallották, hogy ha mindent összeszámolnak,
akkor tokkal-vonóval érdemesebb megvenni a boltban ezt a dolgot. akkor úgy döntöttünk nem
megyünk bele ebbe a dologba, lehet, hogy az lesz, hogy egy hónapra elkérjük ezt a rázóasztalt és
kipróbáljuk, hogy mit tudunk mi csinálni. Utána majd eldöntjük, hogy azzal a gondolattal, amit mi
gondolunk azzal működik-e a rendszer. Lényeg az, hogy nagyon költséges lett volna az eszközök
beszerzése és úgy döntöttünk, hogy bármennyire is támogatta volna ezt a startmunka program ezt
a témát félre tettük. Inkább a belvíz elvezető csatornákra koncentráltunk, és azzal az ötlettel
álltunk elő és ezt ki is számoltuk, a Kossuth utcában és a Fő utcában vannak a fő elvezető árkok,
és ezeken, a nyomvonalakon felülvizsgáljuk az átereszek magasság szintjét és az oldalfalaknak,
támfalaknak a megépítését fogjuk megcsinálni. amelyiket föl kell szedni fölszedjük, újra rakjuk,
amelyik nem jó, az helyett majd veszünk új átereszt. Ezeket építettük bele a programba 1 millió 70
ezer forint volt, amit anyagra tudunk költeni, és nyolc főt tudunk alkalmazni. Az Alföldvíz Zrt
átvette a vízmű üzemeltetését, nagyon nem jó a tapasztalatunk, túl nagy a cég, és most a Palotás
Antinak egy olyan munkaköri leírása van, hogy napi nyolc órában 8-16 óráig bent kell tartózkodni,
de ellenőrzik is, és nagyon durván bánnak velük, ha esetleg nem találják a telephelyen.
Ugyanakkor az úgy nevezett irodában négy fal van összesen, se fűtés, se szék, se asztal, semmi.
Én most írtam a divízióvezetőnek hogy legyen szíves elmondani nekem, hogy az önkormányzatnak
feladata-e esetleg az, hogy itt a fűtést, meg a bútorzatot beszerezze, mert akkor be fogjuk
szerezni. Én úgy gondolom, mivel nem mi írtuk elő a jelenlegi munkavégzést és az ott tartózkodást
állandó jelleggel, így talán lehet, hogy nekik kellene ezt biztosítani. Ha holnap nem kapok választ
erre a levélre én hétfőn, fogok oda asztalt is meg széket is vinni, mert nem vagyok hajlandó
elnézni azt, hogy az Anti ilyen körülmények között tengődjön ott. Lesz egyébként az Alföldvíznek
közgyűlése, február végén, minden képpen el fogok menni és leszervezem, hogy az itteni
polgármesterek egy közös járművel legyünk ott, mert ugyan picik vagyunk egy ekkora több száz
települést átfogó céghez, de tudunk elég hangosak lenni. A Kegyeleti Kft-nél van üzletrészünk,
tegnap voltak kint, megnézni a temetőt, a ravatalozót. Tudjátok azt, hogy fölvetettem, hogy a
Nagy Gáborral talán munkaszerződést kellene bontanunk, a Gábor karácsony előtt erre rábólintott,
hogy közös megegyezéssel ezt megtegyük, de mikor alá kellett volna írni a papírt, akkor ezt
visszavonta, így nem erőltettem a dolgot, mert így nem olyan egyszerű a helyzet, hogy egy nap
alatt ezt helyre tegyük. Viszont elmondtam neki a problémáimat, és az elvárásaimat, és ő azt
mondta, hogy három hónap próbaidő legyen, és utána megbeszéljük. Én azt mondtam, hogy az
kevés, mert az elkövetkező három hónapban nem nagyon van munka a temetőben, nem fogok
látni semmit, hogy mit változott az ő hozzáállása, úgy hogy fél évben állapodtunk meg, július 1-vel
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ezt újra fogjuk értékelni és addig is folyamatosan én nagyobb odafigyeléssel leszek az ő
tevékenysége iránt és minden egyes olyan dolgot le fogok reagálni, ami számomra nem
elfogadható. A Kegyeleti Kft-nél új vezetőség van, érdekes módon Vásárhely az egyik nagy
település, aki szintén tagja ennek a cégnek, nekünk egész kis részünk van benne. Vásárhely most
lépett bele ebbe a rendszerbe, eddig a Megyei önkormányzat volt, ők kiléptek és átadták a
részüket Vásárhelynek, és ő már mindjárt úgy indított, hogy a megyei bizottságot a három főről öt
főre növelte, megnövelte a tiszteletdíjukat, nem kicsit és csak a saját embereiből építette volna fel
a testület tagjait és olyanokat, akinek semmi köze az egészhez. Erre mondtuk, hogy ez nem lesz
megszavazva így, mert annyi szavazatuk nincsen, hogy lesöpörjenek minket. Ott mindjárt nagy
dilemma lett, mert akit odaküldtek vásárhelyiek, azzal küldték oda, hogy ezt képviselje, döntést
viszont nem tudott hozni. Egy dolgot tudunk tenni, egy embert nevezzenek meg az ötből, akit
delegálni gondolnak, és ő majd benne lesz ebbe a testületbe a többit, pedig szeretnénk mi
delegálni. És végül ez lett, mert nem tudták másképpen csinálni. A belvíz elvezető csatornákat, a
külterületieket a jövőben az ATIVIZIG fogja kezelni. Vízgazdálkodási társulás kezelte tavaly év
végéig a csatornákat, most mivel új testület felügyeli majd a csatornák állapotát és helyzetét, ezért
én a Bába Jánossal, az ottani szakmérnökkel végigjártuk a csatornákat, az ő szakvéleménye szerint
a csatornák nagy része jó állapotban vannak átfolyásuk biztosított. A Lengyel tanyánál Munkástelep
mellett van egy olyan szakasz, aminek a kotrása az ő szakvéleménye szerint is indokolt lenne.
Ezzel meg is keresték a Nemzeti Parkot, hogy egyeztessenek vele, kint is, voltak a vízügytől is meg
a nemzeti parktól is, megfelelő emberek, a teljes Gyenes-széki csatornát végigjárták, és ott
születtek megállapodások arra, hogy milyen módon fogják tudni azokat a szakaszokat kicsit
karbantartani, amelyiknél indokolt ez, ha lesz rá pénz, de jó esély van rá, hogy most lesz. A
Filmfesztivállal kapcsolatosan annyit tudok mondani, hogy Budapesten voltam az MTVA-nál
egyeztetni, hogy hogyan tud közkinccsé válni a pusztaszeri természetfilm fesztivál archívum
anyaga. Egy Nava nevezetű cég működtet egy olyan rendszert, ami hozzáférhetővé teszi a
filmeket, de nem letölthetővé és nem máshol felhasználhatóvá. Ennek olyan célja van, mikor egy
katalógusból valaki megnézheti, hogy mit tartalmaz a katalógus, és ha szüksége van, rá
megrendelheti. A rendezők meg szerkesztők ebből az archívumból így tudnak keresgélni, és ha
alkalmas filmet találnak, akkor a szerzővel fölvéve a kapcsolatot meg tudják vásárolni, vagy ki
tudják fizetni az egyszeri vagy akármilyen közlési díját a filmnek. Ebben próbálunk most
együttműködni az alapítvánnyal és nagyon nagy lelkesedés, van a gödöllőiek részéről. Várhatóan
szeptember első hétvégéjén Pusztaszerre is le fognak kerülni majd a fesztivál nyertes filmjei, és
bemutatásra kerülnek. Terveink szerint a Tülkös tanyán, próbáljuk majd itt szervezni a dolgokat.
Pályázatot is adtak be a pusztaszeri rendezvényre olyan 1 millió 800 ezer forintos értékben,
próbálnak rá anyagi fedezetet találni. Nekünk is lesz feladatunk, hogy ezt mivel töltsük meg.
Három helyre új vízbekötést oldottunk meg, a mostani fejlesztések kapcsán, egyrészt az Árpád
major mellé helyeztek el egy közkifolyót, illetve a Pusztabíró házához és a temetőhöz is
elkészítették a vízbekötéseket. Ott is az ivóvíz szolgáltatás most már lehetővé vált, tavasszal rá is
fogjuk kötni az épületek vízrendszerére. Sajnos a közkifolyó még nem működik, mert Anti mondta,
hogy van egy leszerelt közkifolyónk, és ha azt föl tudjuk rá szerelni, akkor nem kell megvenni száz
akárhány ezer forintért. Térfigyelő rendszerrel kapcsolatban is küldtem ki egy információs anyagot,
a Lochner Kft-t kértem meg arra, mivel a belügyminisztertől kaptunk egy elvárási listát, hogy egy
ilyen térfigyelő rendszerre milyen elvárások alapján lehet majd a későbbiekben pályázni. Én azt
gondoltam, mivel az előző pályázatunk minden képpen felülvizsgálatot igényelt volna így aztán úgy
döntöttem, hogy újra fűzzük ezt a dolgot és fölbátorodva a környékbeli számomra indokolatlan
mértékű közterület figyelés pályázat sikerén egy kicsit bővítettünk a rendszeren. Az volt az
elképzelésünk eredetileg, hogy ide a Kultúrházra szerelve három kamerát, kettőt, ami a központot
két irányba figyeli, egyet, meg ami a Köztársaság tér és a kocsma illetve a bolt felé figyel, illetve
egyet a játszótér figyelésére. Ez volt az alap elképzelés, eddig ezzel a rendszerrel pályáztunk, ezt
kibővítettük azzal, hogy a faluba bevezető betonutakra rendszám felismerő kamerákat helyezzünk
még el és Munkástelepre, a buszmegállóra is helyezzünk egy kamerát, ami wifi rendszerrel tud
kommunikálni az egyébként a körzeti megbízott irodában elhelyezett rögzítő és vevő rendszerrel.
Fölmerült még bennem az, hogy a temetőre is rakjunk-e egy vagy két ilyen kamerát, az már nem
olyan nagy mértékékben befolyásolja az összeget. Ha ezt jónak látja a képviselő-testület, akkor a
pályázatot már ezzel együtt adnánk be. Van-e kérdés?
Sági Mihály képviselő: Mikor jártátok a területet találkoztunk kint a helyszínen a vízelvezető
árkokkal kapcsolatban. Mondtad a bizottsági ülésen, hogy szeretnétek valamilyen szintező műszert
beszerezni, vagy kölcsön kérni, akkor meg kell nézni azt is, hogy szükséges-e például a Fő utcán,
azt szeretném látni, hogy a település határában épült mély árokban mikor lesz víz, ami
Ópusztaszer felé megy. A másik dolog, hogy tényleg szintezni kellene ezeket, az vízelvezetőket is,
én igaz csak szemre megnéztem amit veletek is talán megállapítottunk, hogy az első kapunál ami
van vízelvezető, nem kellene annak olyan mélyen lenni a másiknak sem kellene olyan mélyen
lenni. Mindjárt az elfolyó vizek amarra lefelé jobban tudnának menni, nagyon mélyen vannak ezek
az vízelvezető árkok.
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Máté Gábor polgármester: Alulról indulunk minden képpen, onnan a Varga tanyától fogunk
indulni és próbálunk addig vízszintesen maradni, minimális lejtéssel, amíg be nem jövünk. Utána
inkább lépcsőket ugrunk, ha már magasabbra jutunk, de majd eldöntjük, mert az utak alatt
átvezető átereszek fixek, azokhoz nem tudunk hozzányúlni, mert azt nem fogjuk fölverni. Az van,
hogy végig fogjuk mérni az egészet, és úgy fogjuk összehozni már most is meg van, már többször
végigmentünk rajta. Tegnapelőtt úgy mentünk végig rajta, hogy vittük a diktafont és mindegyik
áteresznél mondtam, hogy mit kell majd szerintem csinálni rajta, azokat most a Mónika leírta, így
erről van leírásunk. Majd a holnap nap folyamán, a Kossuth utcán is végigmegyünk, és most még
tervezzük azt, hogy milyen falakat építsünk majd. Az, hogy egy egyszerű beton fal ott legyen az is
egy jó dolog, de azért szeretném a küllemében is szépre megcsinálni, legalább a felső részét. Még
azon agyalunk erősen, és ha valakinek ötlete van, hogyan csináljuk meg, ezeket a támfalakat,
akkor azt szívesen veszem. A beszámolómhoz van-e kérdés? Én föltettem egy kérdést, hogy a
temetőbe terveztessek-e egy kamerát? Amire ténylegesen szükség van és indokolt, lépjük meg,
ami meg nem indokolt arra nem dobjunk ki fölöslegesen pénzt. Azt gondolom legalább kettőt, kell
rakni, a szakemberek majd megmondják, hogyan és hova. Valószínűleg egyébként a külső
kamerák azok napelemes rendszerűek lesznek, mert nem mindenhol tudjuk árammal ellátni. Van-e
egyéb kérdés? Aki a beszámolómat elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
5 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
14/2015.(I.29.)Kt. határozat
Tárgy: Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester tájékoztatóját
a két ülés közötti időszak eseményeiről.
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Irattár

12. napirendi pont: Kérdések, bejelentések
Máté Gábor polgármester: Utolsó napirendi pont, kérdések, bejelentések.
Sági Mihály képviselő: Én arra esküdtem fel, ahogyan most Rózsika is, hogy ha valaki fölvet
valamit, vagy valaki kap valamit, azt, ami közpénzben megy ki, az én vallásom szerint az minden
ügy nyilvános, azt nyilvánosságra kell hozni. Ezt az alapelvemet szeretném az elkövetkező öt
évben is követni. Alapvető dolog nálam, hogy közösen maradjunk tiszták, képviselő-testületben
azért ne az legyen, hogy ne tudjunk dolgokról. Az egészségügyi háznál a burkolatot, ahol a
mozgáskorlátozottaknak ki van építve a feljáró, ha komolyabb tél lett volna ott a szegélyek meg az
egyéb vakolat lehullott, volna. Én nagyon kérem, hogy az ott egy szépen kivitelezett szépen
megoldott terület, jó lenne, ha nem a vakolatba kellene közlekedni, ami majd hullik lefelé. Ha
láttad, és tudod, miről van szó, mehetünk tovább.
Máté Gábor polgármester: Láttam, köszönöm. Én egyszer kértem rá árajánlatot, mert annak az
a baja, hogy nincs rajta fedlap. Olyan árajánlatot adtak, amire azt mondtam, hogy nem lehet
nekimenni. Én azt gondoltam rá, hogy az iskolának az alapjáról voltak ezek a mészkő burkolatok,
hogy azokból a lemezekből, ha mi tudnánk megfelelően leszabni, megfelelő szélességűt,
amekkorára ott szükség van akkor azzal viszonylag esztétikusan le, tudnánk burkolni. A Rácz Zoli a
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műköves fog kijönni és vele lehet, hogy meg tudjuk beszélni, és meg tudja mondani, hogy
mennyire tudja ezeket fölszeletelni olyan szélességűre, hogy az ráhelyezhető legyen. az a baj,
hogy ott telibe kapja az eső és az ideig, óráig van, és utána el kezd mállani, ahogy már látható. Ha
már a műköves szóba került, akkor van, aki már látta, észre vehette, hogy behoztunk egy sírkövet.
Erről nekem még beszélnem, kell, de fejezd be a kérdésed.
Sági Mihály képviselő: Nem akarok arra kitérni, hogy nyilvánosságra hozni, minden olyat, ami
közpénzből megy.
Máté Gábor polgármester: Teljesen világos és tudom, a Bursa Hungaricát nem raktuk bele a
legutóbbi újságba, mert elfelejtettük, a következőbe benne lesz.
Sági Mihály képviselő: Én bementem a jegyző úrhoz megkérdeztem tőle, hogy személyi jogokat
sért-e, azt mondta, hogy minden további nélkül, ha közpénzből kap valaki bármit, azt
nyilvánosságra lehet hozni. Én ehhez kérdezem akkor, hogy a tűzifával kapcsolatos neveket
nyilvánosságra lehet-e hozni, hogy ki kapott? Ha igen, akkor azt is tegyük bele. Következő dolog,
ha a kérdésemre lehetne egyértelmű igennel, nemmel válaszolni, akkor semmi gondom. Azzal
kerestek meg, hogy milyen alapból ment Karácsonyra és kiknek, miért, miért azoknak a csomag.
Az idősek karácsonyi csomagját nem a mosoly klubot, amit kivittek, mert az egyéni pénzből ment,
az idősek milyen pénzből kaptak ajándékot, ha ez polgármesteri költségtérítésből, akkor semmi
gond, ha nem akkor hogyan van.
Máté Gábor polgármester: Nem a költségtérítésből, ez a szociális alapból.
Sági Mihály képviselő: Jártam Munkástelepen is, meg itt a buszmegállóban is. Tudom, hogy lesz
majd valamikor egy központi rendezési terv, amelyben a buszmegállók. Kérdezem, azt, hogy ha
lesz ez a csatornarendszer, lesz cement meg sóder, meg lesz ez a pár munkás, mennyire tudnánk
megoldani úgy a buszra való felszállást, a nagyon beteg, nagyon rossz lábakon járó idősek részére,
esetleg ne talán rokkant kocsival vagy babakocsival, mint ami a Köztársaság térnél van, hogy
legyen a busz padlózata és a lépcső között majdnem azonos szint, legyen. Ez három buszmegállót
érintene nagyon, ahol többen fölszállnak, ez a Munkástelep, illetve a posta mellett. Ha építési
engedély kell hozzá, akkor el kell felejteni, de ha nem akkor meg kellene nézni a lehetőségét, mert
egyre idősebbek és betegebbek vagyunk, fölvetették, és én elmondtam. Nem várok rá választ. A
temetőről beszéltél, kérdezik tőlem, hogy a temető ügyében, ha rendezik a temető sorsát, nem
értek mindennel egyet de el kell mondanom, mert várják a választ. Én jártam Mezőberényben egy
temetőben, ahol gyönyörű szép nagy hársfák vannak a temető egész temetkezési területén, kivéve
az új terület, amit már úgy tettek hozzá. Most Pusztaszeren azt kifogásolják, hogy nagyon sokat
kell dolgozni és az akácfákkal akarunk-e, akar-e az önkormányzat kezdeni valamit, úgy hogy a
sírok ne rongálódjanak. Vannak talán olyan ágai, amit minden féle képpen rendbe kellene tenni,
mert egy-egy vihar alkalmával törnek le róla ágak. Még egy utolsó dolog, a programbeszéded
annak idején ott azon a helyen elhangzott az, hogy a Pusztaszer belterületének a szennyvíz
ellátását hogyan szeretnéd, milyen irányba menjünk el. Én azt látom, több éves tapasztalata,
ugyan meg is jegyezted akkor, hogy Pusztaszerre ezt a szennyvíz berendezést talán a nyári
hónapokban lehetne használni. Kérdezem én azt, hogy ilye időszakban, ami 45 mm csapadéknál,
ami nyáron van meg télen, van, még ha zárt rendszerű lenne, akkor is ezek én úgy érzem, hogy
Pusztaszeren nem biztos, hogy sikeresen beválnának. Ha van ár olyan példád, ami el tud
meggyőzően bennünket vinni, hogy nézzétek meg ez is ilyen vizes terület, akkor azt mondom,
hogy jó. Nekem most az a véleményem, hogy ez itt Pusztaszeren legalább is a falunak azon a
részén nem működhetnének, nem tudnának működni ezek az egyéni tisztító berendezések. Végig
kellene gondolni, hogyan lesz ez a szennyvízkérdés megoldva. Köszönöm szépen.
Máté Gábor polgármester: A buszmegállóval kapcsolatban az a baj, hogy a peron építését azt
mivel ezer szálon kapcsolódik mindenféle balesetvédelmi meg különböző előírásokhoz, meg fogom
kérdezni, hogy amit jóhiszeműen csinálunk egy ilyet, azt lehet-e. Mihelyt egy ilyenbe
belemegyünk, attól kezdve előírásosnak kell lenni. Én azt gondolom, hogy semmi akadálya annak,
így józanésszel gondolkodva, hogy ott 10 cm beton felületet ráöntsünk. Annál is inkább, mert én
elkészítettem a buszmegálló terveket, ha már neki állunk és az épületet elbontjuk, akkor miért ne
lehetne ott akár egy ilyenbe is gondolkodni. Azt azért tudnunk kell, hogy ha lesz pályázat a
buszmegállókra, akkor azt majd el kell bontani, az egy veszteség lesz ilyen alapon. Viszont nem
tudjuk, hogy mikor lesz pályázat, azt mondom, hogy erre nem várhatunk, az idők végezetéig.
Utána fogok ennek járni, hogy van-e ennek valami nagyon komoly akadálya, és ha nincs, akkor én
ezt jónak gondolom. Egy rámpát kell csinálni, viszont akkor az egész buszvárónak a szintjét fel kell
hozni oda.
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Sági Mihály képviselő: A Munkástelepen |évő a legproblémásabb, mert egy kanyarban lévő és
egy nagy testű csuklós busznak a beállásánál legtöbb esetben ott áll meg ahol-a legnagyobb
mélyedésvan.

Máté Gábor polgá.rmester: Énazt' gondolom, hogy megn ézzúk,ember lesz rá, akikkel ezt
megcsináljuk. En már a buszmegálló épületre is, ottóval is végig beszéltük a tervrajzot, hogy az
úsy jó lesz-e' Majd közzéteszem, azért mielőtt neki állnánk- itt a hozzá valamennyire- értő
embereknek is, hogy mit szólnak az elképzeléshez'A. temetőben a fa, ez rendszeresen tölmerÜl,

nekem is mondják, hogy ott vágjuk ki azokat a fákat. Énennek nem lennék híve semmi t<éppen. ii
hogy esetleg a letöredező ágakatjobban figye|je a Gábor, ez indokolt, de a problé*a n"rn aÉbót
adódik, a probIéma abból adódik, hogy a levél lehullik a fáról. Ha úgy dönt a testÜlet, hogy vágjuk
ki a fákat, akkor ki fogom vágatni. Gondolkodjunk el rajta, a szégedi temető egy' era*ő'oen ían
gyakorlatilag a belvárosi temető. A szennyvízzel kapcsolatban igen mikor ebben a témában

beszéltem emberekkel, akkor mindig fölvetettük, hogy

itt

Viszont Van belvíz. Ezeknek,

a

technológiáknak egy része tudja a belvizet kezelni most ott tartottunk ebbe, és most elakadt egy

picit ez a történet, mert a mérnökök, akik egyébkéntegy ilyen vizsgálatot tettek volna három
nétt<ut nem tudunk bevállalni,
ilyen 3-4 milliót, plusz B0 ezer forint esetleg a tanyákra. Mert ezek a technológiák tanyákon ié
mennek, geodéziai fölmérésekkel meg minden féle dologgal. Mind a három pólgármester úgy
döntött, meft ez még választás előtt volt, hogy pihentessÜk egy kicsit, mert ez így nem mesv.
Egyelőre még nem hajt bennünket bele semmilyen törvénykezés. Nem látori' mé9 uri'u
technológiát, amire azt mondanám, hogy na ez tényles jó. A belvizes területeken úgy oldi}k meg,
hogy ott elengedhetetlen az, hogy valami kis búvár szivattyút belehelyezzenek a ienasierue, áé
megemelik a szintet. CsináInak a terÜleten egy 60 m2 -es dombot, amibe vezetik bele a drén
réteget, és ott tud elszivárogni már az a viz, ami már egy bizonyos frakciónk egy biológiai
.
tisztításon már keresztÜl ment. Van technológia, ami tudja kezelni valamilyen szinten a
belvizességet, de ehhez tényleg vizsgálat kell. Aztán ehhez azt gondolom vízÜgyi mérnök, kell, aki
azigazi megoldást megmondja. Egyéb kérdésesetleg?
telepÜlésen azok olyan árat kértek, ezért a munkáért, amit pályázat

Sági Mihály képviselő: Szeretném megköszönni az előkészítő-bizottság tagjainak, hogy aktívan
közreműködtÜnk hétfőn és fél óra alatt lezavartuk most a költségvetést. oti-tegyÜnk at<iívak, ott
mondjuk el a véleményÜnket, ott kérdezzÜnk, ez nem zárja ki azt, hogy a nem ott lévő testuleti

tagok nem kérdezhetnek.

Máté Gábor polgármester: A sírkőről akartam még beszélni, a temetőből behoztunk egy
sírkövet, a Méhes Péter sírkövét. ő az az ember, aki a Vesszőszéken a második világháborúbáÁ
hősi halált halt. Azért hoztuk be, mert ott a kerete meg a sírkő állapota olyan volt, hógy azzal a
sírral valamit kezdeni kell. Behoztuk ide, nagyon szépen le lett takarítva, ió áítapolóan Van/
szerintem visszahelyezhető lesz. A Rácz Zoli, ha jön ki, akkor a feliratokat akarjuk majd befesteni,
abban az ő szaktanácsát fogom kérni' Utána azon kellene elgondolkodnunk, hogy amellett, hogy
ezt a sírkövet oda visszahelyezzÜk és ott a valóságban el, van temetve egy másódik világháborús
áldozat, hogy miképpen tudnánk ezt, a helyet egy olyan emlékhelyé varázsolni, ami a puJztaszeri,
de frontokon hasonló képpen eltemetett embereknek a kegyhelye is lehetne. Mit tegyÜnk ahhoz,
hogy ez arra alkalmas legyen? Ebben kérnéma segítséget, ötleteket, hogy ezt hogyan oldjuk meg,
mert akkor lehet, hogy azt még kiegészítenénkvalamivel és valami utalást tenni rá' Már én
többször kezdeményeztem ezt, hogy elő tudnánk-e varázsolni hogy kik haltak meg a második
világháborúban, talán tudnánk neveket is, mert lehet, hogy azokat ii érdemes lenne fölvésetni egy
táblára, hogy kik azok, akiknek az emlékét itt őrizzúk' Most vissza fogjuk helyezni a sírkovát,
ahogy van.

Sági Mihály képviselő: Forduljatok a Hírfutárban az idősebb emberekhez, hátha tudnak második
világ háborús áldozatokat.

Máté Gábor polgármester: Anyaköny
kellemes további estét. A mai testÜleti

l, hogy találjunk, vagy levéltárban. Mindenkinek
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PUSZTASZER KOZSEG POLGARMESTERE
6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45.
T: +36 62576 51O
F: +36 62576 stI
pmhiv@pusztaszer. hu

MEGnÍvó
Pusztaszer Község Önkormányzata Képvíselő-testÜletének rendes ülését

2015' január 29-én (csÜtörtök)

t6oo óra

kezdettel összehívom'

Az ülés helye: Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltségének ülésterme
(Pusztaszer, Kossuth u. 45.)

Javasolt napirend:
1.) Az Előkészítő Bizottság új tagjának megválasztása, eskütétele
2.) Pusztaszer Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének első fordulós
megtárgyalása
3.) A Pusztaszer Községért Közalapítvány Alapító okir'atának módosítása
4.) A kisteleki kistérségijáróbeteg szakellátás és 24 órás Ügyeleti ellátás finanszírozása
5.) A Képviselő-testület 2015' évi munkaterve
6') Pusztaszer Község Önkormányzata 2015' évi rendezvényterve (az előterjesztés e-mailben
küldve)
7.) A Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítása (az
előterjesztés e-mailben küldve; a vonatkozó rész a dokumentum 11. oldalán kezdődik)
B.) Tájékoztató a KEoP-1.7.I/ClI3-2o13-0004 sz' pályázat előrehaladásáról, a pályázat
önerejének mértékéről,döntés a pályázati önerő Pusztaszer községre eső részének
biztosításáről (az előterjesztés e-mailben küldve; a vonatkozó rész a dokumentum 59. otdatán
kezdődik)
9.) Pusztaszer Község Önkormányzata Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiájának jóváhagyása
10.) Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről
11.) Kérdések,bejelentések

A Képviselő-testület üléséretisztelettel meghívom, rnegjelenéséreszámítok.
Kérem, szíveskedjen előre jelezni, ha az ülésen mégsem tud jelen lenni'
Pusztaszer, 2oL5' január 22.

polgármester

Pusztaszer Község Önkormányzata Polgármesterétől
6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45.
T. +36 62 576 510
F. +36 62 576 511
pmhiv@pusztaszer.hu
Iktatószám: 258-2/2015
Tárgy: 2015. évi Költségvetési rendelet-tervezet 1.
Pusztaszer Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Helyben
Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a Képviselő-testület az adott költségvetési
évre vonatkozóan meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket.
A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.
A költségvetési rendelet megalkotására vonatkozó legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

-

Magyarország Alaptörvénye
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormány rendelet
Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események elszámolási módjáról szóló
38/2013.(IX.19.) NGM rendelet
A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló
68/2013.(XII.29.) NGM rendelet

Magyarország Alaptörvénye N) cikke alapján a helyi önkormányzat feladata ellátása során a kiegyensúlyozott, átlátható és
fenntartható költségvetési gazdálkodás elvét érvényesíti. Magyarország Alaptörvénye a helyi önkormányzatokról a 31. - 35.
cikkben rendelkezik. A 38. cikk szerint az állam és a helyi önkormányzatok vagyona nemzeti vagyon, mellyel való
gazdálkodást ’A nemzeti vagyonról szóló törvény’ határozza meg. A Magyarország Alaptörvényében megfogalmazott
alapvető célok és feladatok, valamint a hivatkozott jogszabályok figyelembevételével készítjük el költségvetési rendelettervezetünket.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24. § (3) bekezdése értelmében a költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be
a képviselő-testületnek. Ennek értelmében 2015-ben a költségvetési rendelet-tervezet benyújtására előírt határidő 2014.
január 31-e, mely határidőig benyújtjuk a költségvetési rendelet-tervezetünk első olvasatát. A fenti jogszabálynak
megfelelően készítettük el Pusztaszer Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetét.
A költségvetés elfogadására konkrét határidőt nem ad a törvény, ám az Áht. 108 §. (1) bekezdése, valamint az
Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (Ávr.) 33. § (1) bekezdésében
foglaltak szerint az önkormányzati hivatal, a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított
költségvetési szerv jóváhagyott elemi költségvetéséről az önkormányzati rendelet-tervezet képviselő-testület elé
terjesztésének határidejét követő harminc napon belül adatot szolgáltat a Kincstár területileg illetékes szervéhez. Ez évben
2015. március 17-éig kell adatot szolgáltatni.
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A 2015. évi költségvetés összeállításánál figyelembe vettük:
-

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvényének az önkormányzatokra vonatkozó szakaszait.
A Képviselő-testület költségvetést érintő rendeleteit, határozatait.
Az önkormányzati gazdálkodásra ható gazdasági folyamatokat.
A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló
módosításokat.

Az Áht. 23. §-ában foglaltaknak megfelelő tartalommal készítettük el a 2015. évi költségvetésünket.
Az Áht. 102. § (3) bekezdése előírja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a bevételek és a kiadások zárt rendszerű és
megfelelő csoportosításban történő bemutatásához mérlegeket kell kialakítani és összeállítani, mely tartalmazza a
vonatkozó év terv adatait az előző év (2014 év) várható s az azt megelőző év tényadatait (2013 év). Ezt a bemutatást
szolgálja a 13. melléklet.
A 2014. évi költségvetési rendelet-tervezet részletes indokolását és annak számszaki adatait részletező mellékleteit az
alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé megvitatásra:
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVRE JAVASOLT BEVÉTELI FŐÖSSZEGE:

113.570 eFt

ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

75.364 eFt
175 eFt

ÖNKORMÁNYZATI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

19.570 eFt

ÖNKORMÁNYZATI FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

18.461 eFt

1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
Az Ávr. 24. § (1) bekezdésében foglaltak szerint: helyi adó bevételek, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és
ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások,
elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt bevételek.
Önkormányzati bevételek kiemelt előirányzatonként (ezer Ft-ban)
I.1.B1, B3-4, B6. Működési költségvetési bevételek

75.364 eFt

I.1.1.B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

46.785 eFt

I.1.-V. Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után

27.173 eFt

I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása

3.170 eFt
13.760 eFt
1.632 eFt
3.836 eFt

I.1.c Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 5.000 eFt, mely összeget a V. Beszámítás 1.273 eFt-tal csökkent, így a
figyelembe vehető bevétel
3.727 eFt
I.1 d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

1.048 eFt

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

9.041 eFt

III.1 Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (eredeti előirányzat nem tervezhető)
A támogatás
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 35. § (1)
bekezdése alapján 2015. január-március hónapokban folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett
összegek 80%-ának,
b) az önkormányzat által 2015. évben fizetendő, a Szoctv. 2014. december 31-én hatályban lévő rendelkezései
alapján, a Szoctv. 37. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban szabályozott rendszeres szociális segély 90%-ának,
c) a 2015. március 1-jét megelőzően megállapított, a 2015. február 28-án hatályos Szoctv.
ca) 38. § (2) és (5) bekezdése alapján járó lakásfenntartási támogatásra (figyelembe véve a Szoctv. 134/C. §-ában
foglaltakat is)…”
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III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 9.041 eFt.
A támogatás a 32.000 forint egy lakosra jutó adóerő-képesség alatti települési önkormányzatok egyes szociális jellegű
feladataihoz járul hozzá. Az ellátottak pénzbeli juttatásai: foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális
segély, lakásfenntartási támogatás önerő részének, valamint a települési támogatás finanszírozásához.
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.678 eFt

IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 1.678 eFt
I. 1.1.B1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
- Fejezettől átvett pénzeszköz mezőőri feladatokra (270 eFt/negyedév) 1.080 eFt,
- TB-től átvett pénzeszköz védőnői finanszírozás 3.065 eFt,
- TB-től átvett pénzeszköz fogorvos finanszírozás 4.748 eFt.
I.1.3.B3 Közhatalmi bevételek
1.1.3.1 Vagyoni típusú adó Magánszemélyek kommunális adója
1.1.3.2 Építési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó
1.1.3.3 Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része 40%
1.1.3.4 Egyéb közhatalmi bevételek Bírságok, pótlékok

8.893 eFt

24.550 eFt
4.500 eFt,
15.000 eFt,
4.800 eFt,
250 eFt.

I.1.4.B4 Működési bevételek
Az önkormányzat intézményi működési bevételeinek előirányzata 3.881 eFt, mely az alábbiakat tartalmazza:

3.881 eFt

- lakóingatlan bérbeadásából származó bevétel
852 eFt,
- nem lakóingatlan bérbeadásából származó jövedelem 1.952 eFt,
- továbbszámlázott szolgáltatás bevétele
532 eFt
- egyéb sajátos bevétel(gondozási díj)
10 eFt
- működési célú kamatbevétel
100 eFt
- temető fenntartási hozzájárulás
25 eFt
- sírhely megváltás
350 eFt
- művelődési ház bérleti díj
60 eFt

I.1.6.B6 Működési célú átvett pénzeszközök
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése 2014. évi hátralék 148 eFt.

148 eFt

I. B2,B5,B7 Felhalmozási költségvetési bevételek

175 eFt

I.2.2.B2 Felhalmozási célú támogatások, államháztartáson belülről

0 Ft

I.2.5.B5 Felhalmozási bevételek

0 Ft

I.2.7.B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

175 eFt

- Ságvári és Huba u. burkolás lakossági hozzájárulás 125 eFt.
- Vízbekötés fejlesztés lakossági hozzájárulása 50 eFt.
I.2.8.B8 Finanszírozási bevételek

38.031 eFt

I.2.8.B8 Előző évek maradványának igénybevétele működési célra
I.2.8.B8 Előző évek maradványának igénybevétele felhalmozási célra

19.570 eFt
18.461 eFt

Költségvetési bevételek összesen:
Ebből:
Működési költségvetési bevételek:
Felhalmozási költségvetési bevételek:

75.539 eFt

Finanszírozási bevételek összesen:
Ebből:
Működési finanszírozási bevételek:
Felhalmozási finanszírozási bevételek:

38.031 eFt

75.364 eFt
175 eFt

19.570 eFt
18.461 eFt
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AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVRE JAVASOLT KIADÁSI FŐÖSSZEGE:

113.570 eFt

2. Önkormányzati kiadások kiemelt előirányzatonként (ezer Ft-ban)
I.1. K1-5 Működési költségvetési kiadások

94.934 eFt

I.1.1.K1 Személyi juttatások

13.822 eFt

Az önkormányzat személyi juttatásai előirányzata 13.822 eFt. (1 fő védőnő, 1 fő pályázati referens, 1 fő mezőőr, 1 fő
karbantartó, 1 fő temetőgondnok, 1 fő könyvtáros és 22 fő közfoglalkoztatott)
A költségvetési rendelettervezet 9. melléklete részletezi.
I.1.2.K2 Munkaadókat terhelő járulékok

3.168 eFt

- Az önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 3.168 eFt.
I.1.3.K3 Dologi kiadások

28.315 eFt

Az önkormányzat dologi kiadásainak előirányzata 28.315 eFt, ezen belül:
- Készletbeszerzés:4.360 eFt
- Kommunikációs szolgáltatások:1.000 eFt,
- Szolgáltatási kiadások 15.884 eFt,
- Kiküldetések, reklám 265 eFt,
- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás 6.806 eFt.
I.1.4.K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

10.011 eFt

Az ellátottak pénzbeli juttatásai részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
I.1.5.K5 Egyéb működési célú kiadások

39.618 eFt

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
- Többcélú Társulás Járóbeteg szakellátás és 24 órás ügyelet
- Többcélú Társulás érdekeltségi hozzájárulás
- Intézményfenntartó Társulás Óvoda finanszírozás
- Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.127 eFt
- Polgárőrség
- Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása
- NACSE
- PISZE
- Lovas Egyesület
- Közalapítvány
Tartalékok
Működési célú tartalék

1.540 eFt
419 eFt
9.681 eFt
11.141 eFt

100 eFt
177 eFt
100 eFt
200 eFt
150 eFt
400 eFt

10.962 Ft

I.2.K6-8 Felhalmozási költségvetési kiadások

18.636 eFt

I.2.6.K6 Beruházások

3.336 eFt

- Településrendezési terv adósságkonszolidációban nem érintett települési támogatásból 900 eFt,
- Egyéb beruházási kiadás 2.436 eFt.
I.2.7.K7 Felújítások

15.300 eFt

- Járda felújítás, adósságkonszolidációban nem érintett települési támogatásból 15.300 eFt.
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I.K9 Finanszírozási kiadások

0 eFt

Költségvetési kiadások összesen:
Ebből:
Működési költségvetési kiadások:
Felhalmozási költségvetési kiadások:

113.570 eFt

Finanszírozási kiadások összesen:
Ebből:
Működési finanszírozási kiadások:
Felhalmozási finanszírozási kiadások:

0 eFt

94.934 eFt
18.636 eFt

0 eFt
0 eFt

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2015. évi költségvetési rendelettervezetet a fenti indokolással tárgyalja meg
és fogadja el a hozzá tartozó mellékletekkel együtt.

Pusztaszer, 2015. január 22.
Máté Gábor
polgármester
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RENDELETTERVEZET 1.
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2015.(………) önkormányzati rendelete
a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében maghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
(1)Pusztaszer Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetése - mint az önkormányzati
gazdálkodás alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, gazdaságos, hatékony, áttekinthető,
eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Ezen rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok
teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének
figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.
(2)Az önkormányzati gazdálkodást alapvetően az Áht. és az Ávr. valamint az Ötv. rendelkezései határozzák meg, (a
költségvetési szervek jogállása, a tervezés és a költségvetés szerkezete, a költségvetés végrehajtása, a gazdálkodás
sajátos szabályai, a költségvetési támogatások, az államháztartás önkormányzati alrendszerének támogatása, az
államháztartás ellenőrzési rendszere, az államháztartás alrendszereinek finanszírozási és számlavezetési rendje, a
maradvány elszámolás, beszámolás, valamint az államháztartás információs rendszere, stb.) azonban a gazdálkodás
tekintetében alkalmazni kell a helyi önkormányzati költségvetési gazdálkodás szabályairól szóló 5/1997.(IV.25.) Kt.
önkormányzati rendeletben (Kgör.) foglaltakat is.
2. §
(1)A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
A Képviselő-testület az egyes címek költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
I. Pusztaszer Község Önkormányzata
(2)Az Önkormányzat költségvetésének bevételeinek és kiadásainak előirányzat csoportok szerinti bontása 1. működési
költségvetés és a 2. felhalmozási költségvetés.
3. §.
A rendelet szerkezete, melléleteinek tartalma:
A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezései alapján – a költségvetés táblarendszerét e
rendelet 1-14. mellékleteinek szerkezetében alakítja ki és hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának
benyújtása a Képviselő-testület részére – a teljesítési adatokkal kiegészítve – ezen szerkezetben történik.
4. §
A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat 2015. évi
költségvetési előirányzatait:
75.539 ezer Ft KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL,
113.570 ezer Ft KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL,
38.031 ezer Ft KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGGEL,
38.031 ezer Ft FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELLEL állapítja meg.

- Az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat költségvetési bevételeit és
költségvetési kiadásait előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 1, 2
melléklete tartalmazza.
- A 2015. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet 3. melléklete
tartalmazza.

6

- A költségvetési szervekhez tartozó, bevételeket és kiadásokat a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében
foglalt helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatonként, kormányzati
funkciónként a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
- Az Áht.-ben és az Ávr.-ben foglalt előírásoknak megfelelően az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági
tagolásban, az (1) bekezdésben megállapított működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat,
azok összevont adatait tájékoztató jelleggel a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
- A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a rendelet 6. melléklete
tartalmazza, azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait a Képviselő-testület véglegesen az adott évi költségvetés
elfogadásakor állapítja meg.
- A közvetett támogatásokat- így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatását azok
jellege, mértéke, összege és kedvezményezettek megnevezésével a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök állományát, lejártát, az engedélyezett részletfizetéseket, eszközök szerinti
bontásban a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
- Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszám- és béradatait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
- A központi költségvetési kapcsolatokból származó helyi önkormányzatok általános működésének és működési célú
központosított előirányzatai támogatását jogcímenként a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- A képviselői alap meghatározott előirányzatait a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
- Az Áht. 102. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a bevételek és kiadások zárt rendszerű és megfelelő
csoportosításban történő bemutatásához mérleg, mely tartalmazza a vonatkozó év tervadatait, az előző év várható,
és az azt megelőző év tényadatait, melyet a 13. melléklet tartalmaz.
- A likviditási tervet a 14. melléklet tartalmazza.
5. §
A Képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármester az önkormányzat működőképesség megőrzése, vagy egyéb a feladataik
ellátását veszélyeztető helyzet esetén a Költségvetési tv. III. Önkormányzati fejezeti tartalék 4. pontjában meghatározottak
szerint gondoskodjon a kimutatott rendkívüli támogatási igény előkészítéséről és a meghatározott rend szerinti
felterjesztéséről. Továbbá elrendeli, hogy a polgármester gondoskodjon a rendkívüli támogatás elbírálásának
megismerését követően a Képviselő-testület azonnali tájékoztatásáról, vázolva a döntésből adódó helyi intézkedések körét.

6. §
A Képviselő-testület az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól az egyes egészségügyi feladatok ellátásának biztosítására
nyújtandó támogatásértékű működési bevétel összegét az 1. számú melléklet Bevételek I cím, 1. előirányzat csoport, 1.
kiemelt előirányzat B1 rovatszám szerint 3.065 eFt-ban (Hárommillió- hatvanötezer) forintban állapítja meg. A fogorvosi
feladatok ellátásának finanszírozási bevétele 4.748 eFt, mely összegre a szolgáltatást végző fogorvos jogosult.
7. §
Az Önkormányzatot megillető központi költségvetési kapcsolatokból származó helyi önkormányzatok általános
működésének és ágazati feladatinak támogatási összege 37.892 eFt (Harminchétmillió-nyolcszázkilencvenkettőezer forint).
8. §
Az Áht. 86. § (5) bekezdése szerint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv
jogosult dönteni a költségvetési szerv előző évi maradványának elvonandó és felhasználható összegéről, amelyet a
Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagy jóvá.
9. §
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(1)Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet az adott költségvetési évben érvényesülő, (a továbbiakban egyszeri)
vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).
(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.
(3)A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő
elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
(4)A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott
esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a
költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselőtestületet harminc napon belül tájékoztatja.
(5)Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei
elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(6)A Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló
elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés
a helyi önkormányzatot érintő módon meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat
csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a
költségvetési rendelet módosítását.
(7)A Képviselő-testület a címeken belül a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát negyedévenként legfeljebb 10
Millió Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.
(8)Az Ávr. 35. § (10) bekezdésére hivatkozással többletbevétel felhasználása annak mértékéig terjedhet.
10. §
(1)Az e rendeletben meghatározott címre vonatkozó céltartalék felhasználást, személyi juttatás növelést, tekintettel az Ávr.
42. § előírásaira, csak Képviselő-testület engedélyezhet.
(2)A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát –a többletköltségek fedezetére – negyedévenként
legfeljebb 1 Millió forint összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
11. §
A 2015. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyévi kifizetése – saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel
- előirányzaton belül vállalható. Tárgyéven túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás
időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés, az Önkormányzat
kötelező feladatainak maradéktalan ellátása, a feladatellátás veszélyeztetése nélkül finanszírozható.

12. §
Az önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási
kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel – nem szociális ellátáskánt – juttatott összegek rendeltetésszerű
felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A
döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet,
illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján
további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett
támogatás visszafizetésére.
13. §
A Költségvetési tv. 68. § alapján az Áht. alkalmazása során a kisösszegű követelés értékhatára 100 ezer Ft. Az
államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormány rendelet 1. § (1) bekezdés 4. pontja szerint a kis értékű
immateriális javak, tárgyi eszközök a kettőszázezer forint egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű, vagyoni értékű
jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök.
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14. §
(1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetési támogatását – figyelemmel a költségvetési szervek saját
bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben biztosítja.
(2) Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének tervezettől eltérő, kedvezőtlen alakulása esetén a
költségvetési szervek támogatási előirányzatait a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel zárolhatja, csökkentheti,
törölheti.
(3) A zárolás nem vonatkozhat:
a) az európai uniós források, vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez biztosítandó
önkormányzati támogatás,
b) meghatározott személyi juttatások, és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatás,
c) a részben vagy teljes körűen fejlesztési célú hitel igénybevételével megvalósuló beruházások, felújítások, valamint
d) a segélyek előirányzataira.
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti zárolás feladásáról, vagy a zárolt összegnek megfelelő előirányzat
csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt.
15. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét – figyelemmel a (2) bekezdés rendelkezéseire – a következők
szerint határozza meg:
Az Önkormányzat létszáma:
- 3 fő főállású közalkalmazott
- 3 fő részfoglalkozású közalkalmazott
- 22 fő Mt. hatálya alá tartozó közfoglalkoztatott
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az időszakosan jelentkező többletfeladatok ellátására a
Munkaügyi Központ által támogatott közfoglalkoztatottakat alkalmazzon a feladatellátáshoz szükséges létszámban.
16.§.
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a működési célú forráshiány
finanszírozására, illetve értékpapír-vásárlás valamint pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10 millió
forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő
képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület
határozatban dönt.

17.§.
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja: likvid hitelfelvétel a
számlavezető pénzintézettől.
(2) A likvid hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötése a képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
18. §
(1) Az Önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv pénzforgalmi és elszámolási számláit 2015. évben is az OTP
Bank Nyrt. Kisteleki Kirendeltségénél vezeti, más banknál bankszámlát nem nyithat.
(2) Az Áht. 41. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési szerv saját nevében :
- a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá
- a törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg,
- faktoringot magában foglaló szerződést nem köthet, és
- garanciát, kezességet nem vállalhat.
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19. §
A költségvetés végrehajtásának beszámolási rendje:
- az éves költségvetésről szóló zárszámadást 2016. április 30-ig
terjeszti a polgármester a Képviselő-testület elé.
20. §
(1) Az Önkormányzat támogatása alá tartozó költségvetési szervnél a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri
Kirendeltségénél közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetményalapja 2015. január 1-től 38.650,- Ft.
(2) A Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltségénél köztisztviselői jogviszonyban álló munkavállalók
cafetéria- juttatásásának éves keretösszege 200.000,- Ft/fő.
Az Önkormányzatnál és a TKI Köznevelési és Gyermekjóléti Intézmény Csizmazia György Óvodánál foglalkoztatott
közalkalmazottak adható cafetéria-juttatásának éves keretösszege 130.272 Ft/fő.
21. §
Önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbére:
a) összkomfortos lakás esetén:
b) komfortos lakás esetén:
c) félkomfortos lakás esetén
d) komfort nélküli lakás esetén

2

232,- Ft/m /hónap
2
156,- Ft/m /hónap
2
78,- Ft/m /hónap
2
47,- Ft/m /hónap
22. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletet a mellékletekben szereplő bontással hagyja jóvá.
(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.
(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(III.9.).
önkormányzati rendelet, valamint a községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 8/2012.(IV.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2012.(VIII.29.)ör., a 15/2012.(XI.29.)ör., a 6/2013.(IV.26.)
önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik.

Máté Gábor sk.
polgármester

dr. Jaksa Tibor sk.
aljegyző
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1. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló ...../2015(........) önkormányzati rendelethez

Pusztaszer Község
Önkormányzata
Cím

Előirányzat
csoport

Kiemelt
előirányzat

Rovat száma

Rovat megnevezése

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN

2015. évi eredeti előirányzat eFt-ban

113 570

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN

94 934

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN

18 636

I.

1

B1,B3-4, B6

Működési költségvetési bevétel

75 364

I.

1

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

I.

1

B11

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

37 892

I.

1

B111

Települési önkormányzatok működésének támogatása

22 398

I.

1

B111

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

3 727

I.

1

B113

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

9 041

I.

1

B113

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

I.

1

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 678

I.

1

B115

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

1 048

I.

1

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

8 893

I.

1

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről fejezeti kez. Mezei őrszolgálat

1 080

I.

1

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TB pü. Alap védőnő

3 065

I.

1

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TB pü. Alap fogorvos

4 748

I.

3

B3

Közhatalmi bevételek

I.

3

B34

Vagyoni típusú adó Magánszemélyek kommunális adója

I.

3

B35

Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó

I.

3

B35

Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része 40%

I.

3

B36

Egyéb közhatalmi bevételek Pótlékok, bírságok

I.

4

B4

Működési bevételek

I.

4

B402

Szolgáltatások ellenértéke

I.

4

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

I.

4

B404

Tulajdonosi bevételek

I.

4

B405

Ellátási díjak

I.

4

B408

Kamatbevételek

I.

6

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

I.

6

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B2, B5, B7

Felhalmozási költségvetési bevétel

I.

2

46 785

-

24 550

4 500

15 000

4 800

250

3 881

25

532

3 214

10

100

148

148

175

I.

2

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

I.

5

B5

Felhalmozási bevételek

-

I.

7

B7

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

175

I.

7

B72

Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatás

B8

Finanszírozási bevételek

I.

175

38 031

I.

1

8

B813

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra

19 570

I.

2

8

B813

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra

18 461

1

2. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló ....../2015.(.......)önkormányzati rendelethez

Pusztaszer
Község
Önkormányzata
Cím

Előirányzat
csoport

Kiemelt
előirányzat

Rovat száma

Rovat megnevezése

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

2015. évi eredeti előirányzat eFt-ban

113 570

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

94 934

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

18 636

I.

1

K1-5

Működési költségvetési kiadások

94 934

I.

1

K1

Személyi juttatások

I.

2

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

I.

3

K3

Dologi kiadások

28 315

I.

4

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 011

I.

5

K5

Egyéb működési célú kiadások

39 618

I.

5

K506

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Többcélú Társulás

1 959

I.

5

K506

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Óvoda

9 681

I.

5

K511

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Közös Hivatal

I.

5

K511

Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos)

4 748

I.

5

K511

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Non-profit szervek

1 127

I.

5

K512

Tartalékok

K6-8

Felhalmozási költségvetési kiadások

I.

2

I.

6

K6

Beruházások

I.

7

K7

Felújítások

I.

8

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K9

Finanszírozási kiadások

I.

13 822

3 168

11 141

10 962

18 636
3 336

15 300

-

-

I.

1

9

K9

Finanszírozási kiadások működési

-

I.

2

9

K9

Finanszírozási kiadások felhalmozási

-

3. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló ……./2015.(……….) önkormányzati rendelethez
Előirányzat felhasználási ütemterv a 2015. évre
ezer Ft

Költségvetési bevételek
Rovatrend

Megnevezés

B1

Működési célú támogatások

B1

Működési célú támogatások

B1

Egyéb működési célú
támogatások

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek

B6

Működési célú átvett
pénzeszközök
Működési költségvetési
bevételek

B7

január

február

március

április

május

június

július

augusztus szeptember október november december

összesen

4 345

2 897

2 897

2 897

2 897

2 897

2 897

2 897

2 897

2 897

2 898

2 898

36 214

201

134

134

134

134

134

134

134

134

135

135

135

1 678

741

741

741

741

741

741

741

741

741

741

741

742

8 893

3 550

2 550

1 550

2 000

2 000

3 550

3 550

3 550

2 000

250

24 550

324

324

324

324

323

323

323

323

323

323

3 881

324

323

148
5 759

148
7 646

6 646

5 646

6 096

6 095

4 095

7 645

7 645

7 646

6 097

4 348

75 364

Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök

175

175

Felhalmozási költségvetési
bevételek

175

175

Költségvetési kiadások
Rovatrend

Megnevezés

K1-5

Működési költségvetési
kiadások

K6-8

Felhalmozási költségvetési
kiadások
Költségvetési kiadások
öszesen

január

február

7 912

7 912

március
7 911

április

május

7 911

június

7 911

július

7 911

7 911

augusztus szeptember október november december
7 911

15 300
7 912

7 912

7 911

7 911

7 911

7 911

23 211

7 911

7 911

7 911

7 911

3 336
7 911

11 247

összesen
94 934
18 636

7 911

7 911

7 911

113 570

Finanszírozási bevételek
Rovatrend
B8

Megnevezés
Előző évi költségvetési
maradvány működési célú

január

február

március

április

május

június

július

augusztus szeptember október november december

összesen

2 153

266

1 265

2 265

1 815

1 816

3 816

266

266

265

1 814

3 563

19 570

0

0

0

0

0

0

15 300

0

3 161

0

0

0

18 461

Előző évi költségvetési
maradvány felhalmozási célú
B8

4. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló ......./2015.(...........) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási bevételek alaptevékenységenként

Tevékenység

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése
szerinti helyi közügyek, valamint helyben
biztosítható közfeladatok körében ellátandó
helyi önkormányzati feladatok

A 68/2013.(XII.29.)NGM rendelet szerinti kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)

Helyi adóval,
Lakás- és gazdaságszerv
ezéssel
helyiséggazd
álkodás
kapcsolatos
feladatok

Településüzemeltetés

Önkormányzat
i működéssel,
Kulturális szolgáltatás,
döntéselőkészí
könyvtári ellátás, helyi
téssel,végreha
közművelődési tevékenység
jtással
kapcsolatos
feladatok

Egészségügyi alapellátás

ezer Ft

Rovatrend

Bevételek megnevezése

Az
Közutak,
Város és
önkormányzati
Köztemető
Adó-, vám- és
Család és
vagyonnal való
hidak alagutak községgazdálk
fenntartás és jövedéki
nővédelmi eü.
üzemeltetése, odási egyéb
gazdálkodással
működtetés
igazgatás 011220- gondozás
fenntartása szolgáltatások
kapcsolatos
013320-1
1
074031-1
045160-1
066020-1
feladatok
013350

Fogorvosi
alapellátás
072311-1

Könyvtári
Háziorvosi
állomány
ellátás 072111- gyarapítása,
1
nyilvántartása
082042-1

Közművelődés közösségi és Önkormányzatok
társadalmi
elszámolásai a
részvétel
központi
fejlesztése
költségvetéssel
082091-1
018010-1

Összesen

B1

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek

648

B6

Működési célú átvett
pénzeszközök

148

148

B7

Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök

125

50

175

B1-7

Költségvetési bevételek összesen

125

1 926

B8

B8
B8

1 080

4 748

37 892

375

375

2 548

2 548

150

24 550

3 065

4 898

100

100

3 881

60

-

60

37 892

19 570

18 461

Finanszírozási bevételek

39 957

75 539

19 570

-

-

-

-

-

-

-

38 031
125

46 785

24 550

24 550

Előző év költségvetési
maradványának igénybevétele
működési célra
Előző év költségvetési
maradványának igénybevétele
felhalmozási célra

Költségvetési és finanszírozási
bevételek összesen

3 065

18 461

38 031
375

2 548

24 550

3 065

4 898

-

60

37 892

113 570

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységenként

Tevékenység

A 68/2013.(XII.29.)NGM rendelet szerinti kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése
szerinti helyi közügyek, valamint helyben
biztosítható közfeladatok körében ellátandó
helyi önkormányzati feladatok

Településüzemeltetés

Kulturális szolgáltatás,
Hulladékgazdá Sport, ifjúsági
könyvtári ellátás, helyi
lkodás
ügyek
közművelődési tevékenység

Egészségügyi alapellátás

Közfoglalkoztatás

Önkormányzat
i működéssel,
döntéselőkészí
téssel,végrehaj
tással
kapcsolatos
feladatok

Szociális ellátások

ezer Ft

Rovatrend

Kiadások megnevezése

Közutak,
Város és
Köztemető
hidak alagutak községgazdálk
fenntartás és üzemeltetése, odási egyéb
működtetés
fenntartása szolgáltatások
013320-1
045160-1
066020-1

Közvilágítás
064010-1

Család és
Fogorvosi
nővédelmi eü.
alapellátás
gondozás 074031072311-1
1

Háziorvosi
alapellátás
072111-1

Könyvtári
állomány
gyarapítása,
nyilvántartása
082042-1

Közművelődés Nem veszélyes Szabadidősportközösségi és
Hosszabb
hulladék
(rekreációs sporttársadalmi
időtartamú Köz
kezelése,
) tevékenység és
részvétel
foglalkoztatás
ártalmatlanítása
támogatása
fejlesztése
041233-1
051040-1
081045-1
082091-1

Lakásfenntartás
Start-munka
Munkanélküli
sal, lakhatással
program - Téli
aktív korúak
összefüggő
közfoglalkoztatás ellátásai 105010ellátások
041232-1
1
106020-1

Hallgatói
ösztöndíjak
094260-1

Elhunyt
szem.hátramar
adottainak pb.
ellát (temetési
segély) 1030101

Egyéb szociális
és
természetbeni
ellátások,
támogatások
(szociális
ösztöndíjak)
107060-1

Települési
támogatás
107060-1

Támogatási célú
finanszírozási
műveletek
018030-1

Összesen

K1

Személyi juttatások

4 677

828

2 832

936

987

3562

13 822

K2

Munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzáárulási adó

1 288

232

773

261

133

481

3 168

K3

Dologi kiadások

13 745

140

1156

0

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadás

1 127

K5

Egyéb működési célú kiadás
tartalék

10 962

10 962

K8

Beruházás

3 336

3 336

K8

Felújítás
Költségvetési kiadások összesen

K9

635

5 969

724

320

654

648

1 937

2 032

355

28 315
410

188

400

400

570

10 011

8 043

4 748

22 781

15 300

15 300
635

50 435

1 200

5 969

4 329

5 068

654

1 845

1 937

2 032

355

2 276

4 043

410

188

400

400

570

8 043

22 781

Finanszírozási kiadás
Költségvetési és finanszírozási
kiadások összesen
Létszám

28 656

113 570
-

635

50 435
3,00

1 200
1,00

5 969

4 329
1,00

5 068

654

1 845

1 937

2 032

355

1,00

ebből közfoglalkoztatott

1

2 276

4 043

410

188

400

400

570

8 043

22 781

113 570

7,00

15,00

28,00

7,00

15,00

22,00

5. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló ....../2015.(.........) önkormányzati rendelethez

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

ezer Ft-ban
ÖNKORMÁNYZAT
Rovat szám

Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek
2015. évi eredeti előirányzat

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

B5

Felhalmozási bevételek

-

B72

Lakossági úthozzájárulás

125

B72

Vízbekötés lakossági hozzájár.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

175

Költségvetési bevételek

175

50

B8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra

18 461

B8

Finanszírozási bevételek

18 461

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

18 636

ezer Ft-ban
ÖNKORMÁNYZAT
Rovat szám

Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások
2015. évi eredeti előirányzat

K6

Beruházás

K7

Felújítás

K8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadás

-

3 336

15 300

Költségvetési kiadások

18 636

K9

Finanszírozási kiadások

-

K9

Finanszírozási kiadások

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1

18 636

5. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló ....../2015.(.......) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI MÉRLEG
ezer Ft-ban
ÖNKORMÁNYZAT
Rovat szám

Működési költségvetési és finanszírozási bevételek
2015. évi eredeti előirányzat

B11

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak
általános támogatása

B11

Egyes jövedelmpótló támogatások kiegészítése

B11

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 678

B16

Egyéb működési célú támogatás mezőőri feladatok

1 080

B16

Egyéb működési célú támogatás TB alaptól védőnő

3 065

B16

Egyéb működési célú támogatás TB alaptól fogorvos

4 748

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B34

Magánszemély kommunális adója

B35

Helyi iparűzési adó

15 000

B35

Gépjárműadó 40%

4 800

B36

Pótlék, bírság

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke

3 881

B4

Működési bevételek

3 881

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön visszatérülése
államháztartáson kívülről

148

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

148

B88
B8

36 214
-

46 785
4 500

250
24 550

Költségvetési bevételek

75 364

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra

19 570

Finanszírozási bevételek

19 570

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
ÖSSZESEN

94 934

ezer Ft-ban
ÖNKORMÁNYZAT
Rovat szám

Működési költségvetési és finanszírozási kiadások
2015. évi eredeti előirányzat

K1

Személyi juttatások

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó

K3

Dologi kiadások

28 315

K4

Elátottak pénzbeli juttatásai

10 011

K5

Többcélú Társulás működési célú támogatása

1 959

K5

Óvoda működési célú támogatása

9 681

K511

Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása

K511

Eyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos)

4 748

K511

Non profit szervek támogatása

1 127

K512

Tartalékok

10 962

K5

Egyéb működési célú kiadás

39 618

Költségvetési kiadások

94 934

Finanszírozási kiadások

-

K9

13 822

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1

3 168

11 141

94 934

5. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló ....../2015.(.........) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG
ezer Ft-ban
ÖNKORMÁNYZAT
Rovat szám

Költségvetési és finanszírozási bevételek
2015. évi eredeti előirányzat

B1

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

36 214

B1

Egyes jövedelmpótló támogatások kiegészítése

B1

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 678

B1

Egyéb működési célú támogatás Mezőőri feladatok

1 080

B1

Egyéb működési célú támogatás TB alaptól

3 065

B1

Egyéb működési célú támogatás TB alaptól

4 748

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B3

Magánszemély kommunális adója

B3

Helyi iparűzési adó

15 000

B3

Gépjárműadó 40%

4 800

B3

Pótlék, bírság

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke

3 881

B4

Működési bevételek

3 881

B6

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön visszatérülése államháztartáson
kívülről

148

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

148

-

46 785
4 500

250
24 550

Mködési célú költségvetési bevételek

75 364

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

B5

Felhalmozási bevételek

-

B7

Lakossági úthozzájárulás

125

B7

Vízbekötés lakossági hozzájár.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

175

Felhalmozási célú költségvetési bevételek

175

50

Költségvetési bevételek öszesen

75 539

B8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra

19 570

B8

Működési célú finanszírozási bevételek

19 570

B8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra

18 461

B8

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

18 461

Finanszírozási bevételek összesen

38 031

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

113 570

1

5. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló ....../2015.(.........) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

ezer Ft-ban
ÖNKORMÁNYZAT
Rovat szám

Költségvetési és finanszírozási kiadások
2015. évi eredeti előirányzat

K1

Személyi juttatások

13 822

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó

K3

Dologi kiadások

28 315

K4

Elátottak pénzbeli juttatásai

10 011

K5

Többcélú Társulás működési célú támogatása

1 959

K5

Óvoda működési célú támogatása

9 681

K5

Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatsáa

K5

Egyéb vállalkozás működési célú támogatása

4 748

K5

Non profit szervek támogatása

1 127

K5

Tartalékok

10 962

K5

Egyéb működési célú kiadás

39 618

Működési célú költségvetési kiadások

94 934

3 168

11 141

K6

Beruházás

3 336

K7

Felújítás

K8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadás

-

15 300

Felhalmozási célú költségvetési kiadások

18 636

Költségvetési kiadások összesen
K9

113 570

Finanszírozási kiadások

-

Működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások

-

Finanszírozási kiadások összesen

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

113 570

2

6. melléklet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló ….../2015.(…) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az idegen forrásból megvalósitandó és a többéves költségkihatással járó beruházásokról

ezer Ft
Saját forrás
Megnevezés

Ságvári utca

LEKI

2005.
Tény
455

2006.
Tény

2007.
Tény

Lakossági hozzájárulás
2008.
tény

2005.
Tény

1345

Huba és Névtelen
utca burkolása

2006.
Tény
1255

244

Vízbekötés fejlesztés

Összesen

2009.
Tény

2007.
Tény

1345

244

0

258

0

1255

2009.
Tény

2010.
Tény

2011.
Tény

2012.
Tény

2013.
Tény

2014.
Tény

2015.
Terv

25

35

5

0

0

0

0

90

260

165

15

5

0

0

0

35

400

422

0

157

0

0

0

50

600

442

5

157

0

0

0

175

258

455

2008.
Tény

Támogatás

285

2005.
Tény

2006.
Tény

Összesen
2007.
Tény

9799

13009

6520

7244

1287

0

9799

6520

21540

7. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló …./2015(………) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2015. évi közvetett támogatásokról Áht. 24. § (4) bekezdése alapján

ezer Ft
Kedvezményezett (fő)

Kedvezmény
mértéke

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének
méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

0

-

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz
nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

0

-

Magánszemélyek kommunális adója 70 felettiek
adókedvezménye

143

50%

428

Magánszemélyek kommunális adója Három v.
többgyerm. csal. adókedvezménye

11

50%

33

Magánszemélyek kommunális adójánál biztosított
kedvezmény, mentesség összege

154

50%

461

A helyiségek, eszközök hasznosításánból származó
bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

0%

-

Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés
összege

0

0%

-

0

0

-

Támogatás jogcíme

Közvetett támogatás összesen

Kedvezmény
összege

8. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló …./2015.(………) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott kölcsönök várható alakulásáról 2015. évben

ezer forint

Kölcsön megnevezése
Visszatérítendő átmeneti
segély
Működési célú kölcsön
összesen

2014.12.31-i kölcsönállomány

2015. évben
folyósítandó összeg

2015. évben teljesítendő
bevétel

2015.12.31-i várható
kölcsön-állomány

148

-

148

-

148

-

148

-

9. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló …/2015.(….) önkormányzati rendelethez

K i m u t a t á s a 2015. évi bérjellegű juttatásokról
ezer forint

Kormányzati funkció

Fő

Törvény szerinti illetmények K1101

Béren kívüli juttatások K1107

Összesen

066020-1 Város és
községgazdálkodási
egyéb szolgáltatások

1,00

1 644

96

1 740

066020-1 Város és
községgazdálkodási
egyéb szolgáltatások

1,00

1 464

96

1 560

066020-1 Város és
községgazdálkodási
egyéb szolgáltatások

1,00

1 281

96

1 377

066020-1 Város és
községgazdálkodási
egyéb szolgáltatások
összesen:

3,00

4 389

288

4 677

1,00

2 736

96

2 832

074031-1 Család és
nővédelmi
egészségügyi gondozás
082042-1 Könyvtári
állomány gyarapítása,
nyilvántartása

1,00

840

96

936

013320-1 Köztemető
fenntartás és
működtetés

1,00

732

96

828

041233-1 Hosszabb
időtartamú
közfoglalkoztatás

7,00

987

0

987

041232-1 Start- munka
program téli
közfoglalkoztatás

15,00

3 562

0

3 562

ÖNKORMÁNYZAT
ÖSSZESEN

28,00

13 246

576

13 822

10. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló ....../2015.(........) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai 2015. évi eredeti előirányzata

ezer Ft
Megnevezés

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 rovatszám

Időskorúak rendszeres szociális segélye
(dec.-febr.)

14

Egészségkárosodottak rendszeres
szociális segélye (dec.-febr)

54

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
(dec-febr.)

342

Lakásfenntartási támogatás (dec.-febr.)

188

Települési támogatás (2015.március 1jétől önkormányzati rendeletben
szabályozott, támogatandónak ítélt
élethelyzetekre nyújtott új támogatási
forma)

8 043

Egyéb rendszeres ellátás (Bursa)
Települési önkormányzatok szociális
feladataira nyújtott támogatás szerinti
ellátások összesen:

400

9 041

Átmeneti segély

400

Temetési segély

200

Köztemetés

200

Természetben nyújtott átmeneti segély

170

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

10 011

11. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló ......./2015.(....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzatok működési támogatásai B11

A 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet 4. sz. melléklete alapján a nettó finanszírozás ütemezése 2015.
Forintban

Jogcímek Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény
alapján

Éves meghatározott
összeg Ft

2015. január 4%

2015. január 8%

2015. február 8%

2015. március 8%

2015. április 8%

2015. május 8%

2015. június 8%

2015. július 8%

2015. szeptember
2015. augusztus 8%
8%

2015. október 8%

2015. november
2015. december 8%
8%

2015. év 100%

I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos
feladatok ellátásának támogatása

3 169 742

126 790

253 579

253 579

253 579

253 579

253 579

253 579

253 579

253 579

253 579

253 579

253 579

253 579

3 169 742

I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

13 760 000

550 400

1 100 800

1 100 800

1 100 800

1 100 800

1 100 800

1 100 800

1 100 800

1 100 800

1 100 800

1 100 800

1 100 800

1 100 800

13 760 000

I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos
feladatok támogatása

1 631 505

65 260

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

1 631 505

I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása

3 836 300

153 452

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

3 836 300

I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok
támogatása

5 000 000

200 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

5 000 000

I.1.c) -V. Egyéb önkormányzati feladatok
támogatása - beszámítás után

3 727 257

149 090

298 181

298 181

298 181

298 181

298 181

298 181

298 181

298 181

298 181

298 181

298 181

298 181

3 727 257

I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
támogatása

1 048 050

41 922

83 844

83 844

83 844

83 844

83 844

83 844

83 844

83 844

83 844

83 844

83 844

83 844

1 048 050

V. Info- Beszámítás (I.1.c) támogatást
csökkentő tétel)

1 272 743

50 910

101 819

101 819

101 819

101 819

101 819

101 819

101 819

101 819

101 819

101 819

101 819

101 819

1 272 743

27 172 854

1 086 914

2 173 828

2 173 828

2 173 828

2 173 828

2 173 828

2 173 828

2 173 828

2 173 828

2 173 828

2 173 828

2 173 828

2 173 828

27 172 854

9 041 390

361 656

723 311

723 311

723 311

723 311

723 311

723 311

723 311

723 311

723 311

723 311

723 311

723 311

9 041 390

36 214 244

1 448 570

2 897 140

2 897 140

2 897 140

2 897 140

2 897 140

2 897 140

2 897 140

2 897 140

2 897 140

2 897 140

2 897 140

2 897 140

36 214 244

1 678 080

67 123

134 246

134 246

134 246

134 246

134 246

134 246

134 246

134 246

134 246

134 246

134 246

134 246

1 678 080

I.1. - V. A települési önkormányzat
működésének támogatása beszámítás
és kiegészítés után
III.2 Települési önkormányzatok szociális
feladatainak egyéb támogatása

I-III, V. Támogatások
összesen:
IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános
könyvtári és közművelődési feladatainak
támogatása

Központi költségvetési
támogatás mindösszesen 37 892 324 1 515 693 3 031 386 3 031 386 3 031 386 3 031 386 3 031 386 3 031 386 3 031 386 3 031 386 3 031 386 3 031 386 3 031 386 3 031 386 37 892 324
A beszámítás összege az egyéb önkormányzati
feladatok támogatási összegét csökkenti
5000000-1272743=3727257Ft

12. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló ......./2015.(.........) önkormányzati rendelethez

A 2015. évi képviselői alap előirányzatok

Név

2015. évi előirányzat Ft

Nagy Emese

250 000

Gyurász Sándorné

250 000

Kósáné Buknicz Mária

250 000

Fülöp Pál

250 000

Sági Mihály

250 000

Magyar Gábor

250 000

Megvalósított célok

Megvalósításra fordított összeg

13. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló ....../2015.(.........) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁS Áht. 102. § 3. bekezdés szerinti részletezésben
ezer Ft-ban
Önkormányzat
Bevételek

2013. évi teljesítés

Intézményi működési bevételek

2014. évi várható
teljesítés

2015. évi eredeti
előirányzat

5 476

3 768

3 881

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

27 382

23 414

24 550

Működési bevételek

32 858

27 182

28 431

Központi támogatás

34 669

52 714

37 892

Egyéb központi támogatás

6 939

ÖNHIKI

8 000

Normatív kötött felhasználású támogatások szociális feladatok támogatása

17 983

Vis-maior támogatás

-

Irányító szervtől kapott támogatás

8 357

Felhalmozási célú támogatások

14 837

35 253
39 890

8 893

90 785

127 857

46 785

738

234

175

738

234

175

Egyéb működési célú támogatás
Támogatások
Sajátos felh. és tőkebevételek

-

Felhalmozási egyéb bevétel
Felhalmozási jellegű bevételek
Támogatásértékű bev. TB Alaptól
Támogatásértékű működési bevétel
Támogatásértékű felhalmozási bevétel

3 158

-

18 241

-

-

Támogatásértékű bevétel

21 399

-

Működési célú átvett pénzeszköz

-

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről

-

3 314

Átvett pénzeszközök

-

3 314

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése

210

Támogatási kölcsönök visszatérülése

262

-

148

210

262

145 990

158 849

26 681

21 180

19 570

7 970

4 573

18 461

Pénzmaradvány

34 651

25 753

38 031

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

34 651

25 753

38 031

184 602

113 570

Költségvetési bevételek
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési célra
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra

Működési forgatási célú értékpapírok bevételei

148
75 539

-

Felhalmozási befektetési célú értékpapírok bevételei

-

Értékpapírok bevételei

-

Működési célú hitel

-

Felhalmozási célú hitel

-

Függő bevételek

-

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

180 641

1

13. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló ....../2015.(.........) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat
Kiadások

Személyi juttatások

2013. évi teljesítés

2014. évi várható
teljesítés

2015. évi eredeti
előirányzat

27 775

31 143

Munkaadókat terhelő járulékok

5 737

5 607

13 822
3 168

Dologi és egyéb folyó kiadások

23 865

33 090

28 315

Ellátottak juttatásai, szociális juttatások

23 438

19 015

10 011

Véglegesen átadott pénzeszközök

47 316

32 340

28 656

121 195

94 934

Tartalékok

-

Működési kiadások

10 962

128 131

Felújítás
Beruházás, beszerzés
Véglegesen átadott pénzeszközök
Részesedés vásárlás

560

167

15 300

18 533

24 645

3 336

89

100

240

Felhalmozási kiadások
Működési célú támogatási kölcsönnyújtás lakosságnak
Ideiglenesen átadott pénzeszközök
Költségvetési kiadások
Irányító szervi támogatás

19 422

24 912

159

185

159

185

147 712

146 292

18 636

113 570

8 357

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

316

Pénzmaradvány igénybevétel

25 753

Egyéb finanszírozás kiadásai
KIADÁSOK ÖSSZESEN

2

8 673

25 753

156 385

172 045

113 570

14. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló ……./2015.(……….) önkormányzati rendelethez
Likviditási terv a 2015. évre
ezer Ft

Költségvetési bevételek
Rovatrend

Megnevezés

január

február március

április

május

június

július

augusztu szeptemb
novemb decembe
október
összesen
s
er
er
r

B1

Működési célú
támogatások

4 345

2 897

2 897

2 897

2 897

2 897

2 897

2 897

2 897

2 897

2 898

2 898

36 214

B1

Működési célú
támogatások

201

134

134

134

134

134

134

134

134

135

135

135

1 678

B1

Egyéb működési célú
támogatások

741

741

741

741

741

741

741

741

741

741

741

742

8 893

B3

Közhatalmi bevételek

3 550

2 550

1 550

2 000

2 000

3 550

3 550

3 550

2 000

250

24 550

324

324

324

324

323

323

323

323

323

323

3 881

B4

Működési bevételek

B6

Működési célú átvett
pénzeszközök
Működési költségvetési
bevételek

B7

324

323

148
5 759

148
7 646

6 646

5 646

6 096

6 095

4 095

7 645

7 645

7 646

6 097

4 348

75 364

Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök

175

175

Felhalmozási
költségvetési bevételek

175

175

Költségvetési kiadások
Rovatrend

Megnevezés

K1-5

Működési költségvetési
kiadások

K1

Személyi juttatások

K2

Munkaadókat terhelő
járulékok

K3

Dologi kiadások

K4

Ellátottak pénzbeli
juttatása

K5

Egyéb működési célú
kiadások

K5

Egyéb működési célú
kiadások Tartalékok

K6-8

Felhalmozási
költségvetési kiadások
Költségvetési kiadások
öszesen

január

február március

április

május

június

július

augusztu szeptemb
novemb decembe
október
összesen
s
er
er
r

7 909

7 909

7 910

7 910

7 910

7 911

7 912

7 912

7 912

7 913

7 913

7 913

94 934

1 151

1 151

1 152

1 152

1 152

1 152

1 152

1 152

1 152

1 152

1 152

1 152

13 822

264

264

264

264

264

264

264

264

264

264

264

264

3 168

2 359

2 359

2 359

2 359

2 359

2 360

2 360

2 360

2 360

2 360

2 360

2 360

28 315

834

834

834

834

834

834

834

834

834

835

835

835

10 011

2 388

2 388

2 388

2 388

2 388

2 388

2 388

2 388

2 388

2 388

2 388

2 388

28 656

913

913

913

913

913

913

914

914

914

914

914

914

10 962

15 300
7 909

7 909

7 910

7 910

7 910

7 911

23 212

3 336
7 912

11 248

18 636
7 913

7 913

7 913

113 570

Finanszírozási bevételek
Rovatrend
B8

B8

Megnevezés
Előző évi költségvetési
maradvány működési célú
Előző évi költségvetési
maradvány felhalmozási
célú

január

február március

április

május

június

július

augusztu szeptemb
novemb decembe
október
összesen
s
er
er
r

2 150

263

1 264

2 264

1 814

1 816

3 817

267

267

267

1 816

3 565

19 570

0

0

0

0

0

0

15 300

0

3 161

0

0

0

18 461

Pusztaszer Község Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Pusztaszer Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapítása.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a középtávú tervezés keretein belül előírja
a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot
keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormány
rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1)
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet
követő három évre (2016-2018 évek) várható összegét határozatban kell megállapítani.
A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek
részletes bemutatását a határozati javaslat tartalmazza.
Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Pusztaszer, 2015. január 22.
Máté Gábor
polgármester

………./2015. (…….) Kt. határozat
Tárgy: Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő három évre
várható összege

HATÁROZATI JAVASLAT
Pusztaszer Község önkormányzatának Képviselő-testülete a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
saját bevételek, valamint a 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési
kötelezettségek költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg.

Megnevezés
Iparűzési adó
Magánszemélyek kommunális adója

Helyi adóból származó bevétel összesen

Bírság, pótlék- és díjbevétel
Saját bevétel
Likvid hitel igény

Stabilitási tv. 3. § (1) bek. szerinti fizetési
kötelezettség maximális összege, mely a
10. § (3) bek. szerint egyik évben sem
haladhatja meg az adott évi saját
bevételek 50%-át

2015. év

2016. év

15 000

15 000

15 000

15 000

4 500

4 500

4 500

4 500

19 500

19 500

19 500

19 500

250

250

250

250

19 750

19 750

19 750

19 750

0

0

0

0

9875

9875

9875

9875

Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Gazdálkodás helyben
4.) Irattár

Máté Gábor sk.
polgármester

Ezer Ft-ban
2018. év

2017. év

dr. Jaksa Tibor sk.
aljegyző

A
Pusztaszer Községért Közalapítvány
ALAPÍTÓ OKIRATA

1. Az alapító
1.1. neve: Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.2. székhelye: 6769 Pusztaszer, Kossuth utca 45.
1.3. az alapítvány céljára rendelt vagyon: 300 000,-Ft

2. Az alapítvány
2.1. neve: Pusztaszer Községért Közalapítvány
2.2. székhelye: 6769 Pusztaszer, Kossuth utca 45.
2.3. célja: a 2.4. pontban felsorolt tevékenységek végzésével a Pusztaszer Községi Önkormányzat
feladatkörébe tartozó egyes közfeladatok megvalósításának támogatása, elősegítése.
2.4. tevékenysége:
2.4.1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés
2.4.2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
2.4.3. nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
2.4.4. kulturális tevékenység
2.4.5. kulturális örökség megóvása
2.4.6. műemlékvédelem
2.4.7. természetvédelem
2.4.8. környezetvédelem
2.4.9. gyermek- és ifjúságvédelem
2.4.10. sport
2.4.11. közrend védelme, önkéntes tűzoltás, mentés
2.5. Az alapítvány határozatlan időre jött létre.

3. A kuratórium
3.1. Az ügyvezető szerv megnevezése: kuratórium.
3.2. A kuratórium az alapítvány legfőbb döntéshozó és képviseleti, illetve ügyintéző szerve.
3.3. A kuratórium feladatai különösen:
3.3.1. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámoló elfogadása;
3.3.2. az éves költségvetés elfogadása;
3.3.3. döntés kiegészítő jellegű, nonprofit gazdasági-vállalakozási tevékenység folytatásáról;
3.3.4. döntés az alapítványi vagyon felhasználásról.
3.4. A kuratórium három tagból áll, akiket erre a tisztségre az alapító kér fel és választ meg:
3.4.1. az elnök
3.4.1.1. neve:
3.4.1.2. lakóhelye:
3.4.1.3. anyja születési neve:
3.4.2. kuratóriumi tag
3.4.2.1. neve:
3.4.2.2. lakóhelye:
3.4.2.3. anyja születési neve:
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3.4.3. kuratóriumi tag
3.4.3.1. neve:
3.4.3.2. lakóhelye:
3.4.3.3. anyja születési neve:
3.5. A kuratórium tagjainak tisztségének időtartama határozatlan időre szól.
3.6. A kuratórium tagjai tisztségének megszűnése:
3.6.1. lemondással, az új kuratóriumi tag bírósági nyilvántartásba történő bejegyzésével;
3.6.4. törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezte esetén;
3.6.5. visszahívással.
3.7. A kuratórium tagjai tevékenységüket pénzbeli díjazás nélkül végzik.
3.8. Nem lehet a kuratórium tagja, akivel szemben törvényben meghatározott kizáró ok áll fenn.
3.9. Nem lehet a kuratórium tagja az alapító vagy más olyan személy, aki az alapítóval vagy az
alapító meghatározó befolyása alatt álló jogi személlyel vagy jogi személyiség nélküli gazdasági
társasággal munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb szerződéses jogviszonyban áll.
3.10. A kuratórium határozatképességének számításakor figyelmen kívül kell hagyni az alapítót, és
azt a személyt, aki az alapítóval vagy az alapító meghatározó befolyása alatt álló jogi személlyel
vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társasággal munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló
egyéb szerződéses jogviszonyban áll.

4. A kuratórium döntési és eljárási rendje
4.1. A kuratórium határozatképes, ha azon legalább két tag részt vesz.
4.2. A kuratórium évente legalább egyszer ülésezik.
4.3. A kuratóriumot az elnök köteles összehívni, ha bármely kuratóriumi tag kéri.
4.4. A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni.
4.5. A kuratórium döntéseit határozati formában hozza meg.
4.6. A kuratórium a határozatait a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazásával hozza.
4.7. A határozatokat a határozatok tárában kell nyilvántartani, vagy az azokat tartalmazó
jegyzőkönyveket kell őrizni.

5. A kuratórium elnöke
5.1. A kuratórium elnökének feladatai:
5.1.1. a kuratórium ülésének összehívása;
5.1.2. képviseli az alapítványt;
5.1.3. intézkedéseit a kuratórium döntésének megfelelően kell megtennie, döntés hiányában
pedig az alapítvány érdekeivel összhangban;
5.1.4. kezeli az alapítvány pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol;
5.1.5. vezeti a határozatok tárát, vagy őrzi a határozatokat tartalmazó jegyzőkönyveket.
5.2. A kuratórium elnökét akadályoztatása esetén az általa kijelölt kuratórium tag, ilyen személy
hiányában a kuratórium által megbízott kuratóriumi tag helyettesíti.

6. A felügyelő bizottság
6.1. Az alapítvány tevékenységének közvetlen ellenőrzését a 3 tagú felügyelő bizottság látja el. A
felügyelő bizottság elnökét és tagjait az alapító kéri fel és bízza meg, megbízásuk határozatlan
időre szól.
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6.2. Az elnök
6.2.1. neve:
6.2.2. lakóhelye:
6.2.3. anyja születési neve:
6.3. Felügyelő bizottsági tag
6.3.1. neve:
6.3.2. lakóhelye:
6.3.4. anyja születési neve:
6.4. Felügyelő bizottsági tag
6.4.1. neve:
6.4.2. lakóhelye:
6.4.3. anyja születési neve:
6.5. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke, tagja:
6.5.1. a kuratórium elnöke vagy tagja,
6.5.2. aki az alapítvány cél szerinti juttatásában részesül,
6.5.3. a fentiek hozzátartozója.
6.6. A felügyelő bizottsági tagság (elnöki megbízás) megszűnik:
6.6.1. lemondással,
6.6.2. a tag halálával,
6.6.3. az alapító által történő visszahívással,
6.6.4. az alapítvány megszűnésével.
6.7. A felügyelő bizottság:
6.7.1. ellenőrzi az alapítvány működését, gazdálkodását,
6.7.2. ellenőrzi a kuratórium tevékenységét,
6.7.3. elnöke és tagjai a kuratórium ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt.
6.8. A felügyelő bizottság jogosítványai:
6.8.1. betekinthet az alapítvány bármely iratába,
6.8.2. felvilágosítást, magyarázatot kérhet az alapítvány működésével kapcsolatban a
kuratórium elnökétől és tagjaitól,
6.8.3. megvizsgálja, ellenőrzi az alapítvány számvitelét, könyveit, a pénzkezelés rendjét,
bizonylatait, iratait,
6.8.4. vizsgálatot folytathat a kuratóriumnál, ha az alapítvány céljainak megvalósítását, a
pénzügyi-gazdasági tevékenység szabályszerűségét veszélyeztetve látja,
6.8.5. véleményezi a kuratórium éves beszámolóját,
6.8.6.

ha

a

jelzésére

a

kuratórium

az

alapítvány

működését

veszélyeztető

(feltárt)

hiányosságot nem szünteti meg, értesíti az alapítót, és az alapítvány törvényességi
felügyeletét ellátó szervet (az ügyészséget),
6.9. A felügyelő bizottság évente beszámol az alapítónak az alapítvány működésével kapcsolatos
tapasztalatairól.
6.10. A felügyelő bizottság elnöke és tagjai tevékenységüket pénzbeli díjazás nélkül végzik.

7. Az alapítvány vagyona, gazdálkodása
7.1. Az alapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat. A csatlakozás elfogadásáról az alapítvány
kuratóriuma dönt.
7.2. Az alapítvány anyagi forrásai:
7.2.1. az 1.3. pontban jelölt induló vagyon,
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7.2.2. az Alapító által a költségvetéséből biztosított (átadott) eseti támogatás,
7.2.3. az alapítványi vagyon hozama (kamatok),
7.2.4. csatlakozásokkal tett felajánlások, adományok, támogatások,
7.2.5.

természetes

személyek,

jogi

személyek,

jogi

személyiséggel

nem

rendelkező

szervezetek befizetései,
7.2.6. a személyi jövedelemadónak az alapítvány javára felajánlott és alapítványi számlára
érkező része,
7.2.7. egyéb bevételek, adományok (pl.: pályázaton, más alapítványok felhívásain nyert anyagi
eszközök).
7.3. Az alapítvány az adományokat célja elérése érdekében használja fel.
7.4. Az alapítvány célja megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítő jelleggel gazdaságivállalkozási tevékenységet végezhet
7.5. Az alapítvány céljára rendelt vagyon (1.3. pont) a működés megkezdéséhez és az alapítványi
célok folyamatos megvalósításához legfeljebb 75% mértékben használható (osztható) fel.
7.6. Az alapítvány céljaira az alapítvány céljára rendelt vagyont meghaladó minden vagyon
felhasználható.
7.7. A vagyonfelhasználás módja:
7.7.1. az alapítvány céljához kapcsolódó támogatás iránti kérelemre
7.7.2. pályázati eljárás útján.
7.8. A pályázatok elbírálása során, a támogatások odaítélésével egyidőben meg kell határozni:
7.8.1. a támogatásban részesült (kedvezményezett) elszámolási kötelezettségét,
7.8.2. a támogatás felhasználásának célját és rendjét,
7.8.3. külön rögzíteni kell az alapítványt a támogatás felhasználása felett megillető ellenőrzési
jogot.
7.9. Az alapítványi pályázatok nyilvánossága érdekében, a csatlakozás, az önkéntes befizetések,
támogatások lehetőségeire történő figyelem felhívás céljából évente legalább egyszer, a helyi
önkormányzati lapban (Pusztaszeri Hírfutár) az alapítvány közzéteszi:
7.9.1. működése főbb adatait (név, székhely, célok, számlaszám), a kiírt pályázatokat,
7.9.2. a pályázatok elbírálásának eredményeit (támogatott, nem támogatott pályázatok szerinti
bontásban),
7.9.3. adószámát (az SZJA meghatározott részének felajánlásához).
7.10. Az alapítvány:
7.10.1. hitelt nem vehet fel és nem folyósíthat,
7.10.2. pénzintézeti tevékenységet nem végezhet,
7.10.3. vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósításához, azokat nem
veszélyeztetve végezhet,
7.10.4. pártoktól felajánlást, támogatást, befizetést, adományt és csatlakozást nem fogadhat
el,
gazdálkodása során elért eredményét csak az Alapító Okirat 3.2. pontjai szerinti célokra
fordíthatja.
7.11. Az alapítvány gazdálkodásáról a kuratórium elnöke évente beszámolót készít, melyet a
felügyelő bizottság ellenőriz és véleményez, majd a kuratórium hagy jóvá.
7.12. A nevesített adomány, támogatás átadása az adományozó által meghatározott célra a
pályázati rendszeren kívül biztosítható a kedvezményezett részére. Amennyiben a nevesített
adomány, támogatás jogosultja egyben pályázatot is benyújt, a pályázat elbírálása során a
nevesített adomány, támogatás összegét figyelembe kell venni.
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7.13. A kuratórium évente 300.000,-Ft-ig terjedő keretösszeget saját hatáskörben két pályázati
eljárás között az egyes alapítványi célokra, pályázati eljárás mellőzésével felhasználhat. Ezen
jogkörében a kuratórium kivételesen, a feladatot ellátó írásban indokolt kérelmére járhat el.
Döntését a kuratóriumnak a határozatban részletesen indokolnia kell.
7.14. A pályázati eljárás mellőzésével biztosított támogatás esetében is alkalmazni kell az írásbeli
megállapodásra, a felhasználási kötelezettségre és kötöttségekre, az elszámolásra vonatkozó
előírásokat.

8. A kuratórium évente beszámol az Alapítónak a Közalapítvány működéséről.

9. Az alapítványt a kuratórium elnöke önállóan képviseli.

10. Az alapítvány megszűnése esetén a hitelezők kielégítését követően megmaradt alapítványi
vagyont a Pusztaszer községben működő civil szervezetek között egyenlő részben kell felosztani.

11. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független,
azoknak anyagi támogatást nem nyújt, tőlük támogatást semmilyen formában nem fogadhat el,
országgyűlési képviselői és helyi önkormányzati választásokon jelöltet nem indíthat, jelöltet nem
támogathat.

12. Az alapítvány a céljai megvalósítása érdekében együttműködik a hasonló közfeladatokat ellátó
állami, önkormányzati szervekkel, civil szervezetekkel.

13. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók, annak
keretei között a kezelő szervezet bármely kérdésben határozatot hozhat.

14. A fenti Alapító Okirat elfogadásával egyidejűleg a Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselőtestületének

33/1999.(XII.21.)Kt.

határozatával

elfogadott

Alapító

Okirat,

és

annak

10/2000.(II.10.)Kt. határozatával, 47/2000.(XII.8.)Kt. határozatával, valamint 40/2005.(V.26.)Kt.
határozatával megállapított módosításai hatályukat vesztik.
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ESKUOKMANY
Én,xovÁcs nruonÁsruÉ becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testÜletének Előkészítő Bizottsága tagjaként a
tisztségemből eredő feladataimat Pusztaszer fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen
teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!

Pusztaszer, 2015' január 29.
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KISTELEKI TÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT NONPROFIT KFT.
6760 Kistelek, Kossuth u. 19.
Tel.: 62/259-611
E-mail: titkarsag@szerapisz.hu

Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása
6760 Kistelek, Rákóczi u. 4
Nagy Sándor
Elnök Úr
részére

Tárgy: 2015. évi költségvetés és finanszírozási igény bemutatása

Tisztelt Elnök Úr!
Ezúton terjesztem elő Kistelek kistérség egészségügyi szakellátási és meghatározott alapellátási
feladatainak 2015. évi tervezett költségvetését és támogatási igényét a 2014. évi szakfeladati
gazdálkodási tervadatok teljesülésének figyelembevételével.
A kistérség vonatkozó feladat ellátási kötelezettséggel érintett alap és szakellátás, valamint az azon
túlmenő ügyeleti egészségügyi feladatait 2014. évben is a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ
látta el, a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. és a Kisteleki Térségi Járóbeteg
Szakellátó Kft. közreműködésével. A megfelelő szakmai színvonal és ellátási biztonság ez évben is
megfelelő volt annak ellenére, hogy a növekvő költségterhek, és ezt nem követő bevételek jelentősen
meghatározták a feladatot tevőlegesen ellátó intézmény gazdálkodási helyzetét és mozgásterét.
Jelen beszámoló célja bemutatni a 2014. évi szakfeladat csoportokra bontott gazdálkodási
mutatószámokat, és meghatározni a 2015. évre vonatkozó keretszámokat, valamint a működéshez
szükséges forrásigényt.
Járóbeteg szakellátás
A 2014. évi szakfeladati eredmény kimutatás alapján a járóbeteg szakellátási tevékenység ügyeleti
ellátás nélküli gazdálkodási adatai alapján kijelenthető, hogy a tevékenység a Társulás
tagönkormányzatainak támogatása nélkül nem lett volna fenntartható, ám köszönhetően a tárgyévben
is folytatott szigorú költséggazdálkodásnak, a terület 200 ezer forintot némileg meghaladó
veszteséggel ugyan, de komolyabb deficit nélkül tudta feladatait teljesíteni. Igaz ugyan, hogy ez az
eredmény nem tette lehetővé a lejárt szállítóállomány drasztikus konszolidációját, de a működés
fenntartható módon történő biztosítását nem akadályozta.
A jogi, gazdasági és szakmai működési környezet dinamikus változásai sok esetben jelentősen
nehezítették a kiszámítható működést, de az ezekre történő gyors reagálás és - amennyiben lehetséges
volt - megelőző intézkedések megtétele révén a 2014. év végére jelentős előirányzat-módosítást a fő
költségnem-csoportok tekintetében nem kellett terveznünk. A 2015. év működési és gazdálkodási
szempontból nehezebb feladat elé állítja intézményünket. Az egészségügyet érintő jogszabályok 2015
januárjával hatályos változásainak hatás-elemzése a lehetőségeinkhez képest folyamatosan zajlik, de a
vonatkozó évi költségvetésünket a könyvelési szempontból még nem lezárt 2014. év mellett egy sok
esetben ismeretlen tényezőhalmaz mellett kell meghatároznunk.
Az intézet járóbeteg szakellátási tevékenységének strukturális változásai között elsősorban a
fürdőgyógyászati szolgáltatás kikerülését kell megemlítenünk, amely érezhető negatív bevétel és
1
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eredményhatással bír. Emellett számítanunk kell a térítéses betegellátás volumenének csökkenésére is,
amelynek bekövetkezése a jogi és gazdasági külső környezeti hatásokra vezethető le. Bár a
beszállítókkal kialakult stabil és jó kapcsolat eredményeképpen az inflációkövető, vagy az
egészségügyre időnként jellemző – ezt meghaladó – áremelést társaságunk sok esetben tárgyalásos
úton el tudta kerülni, 2015-ben várhatóan ezt nem tudjuk minden esetben megtenni.
A fenti hatások figyelembevételével összeállított gazdálkodási terv az alábbi táblázatban található.
Járóbeteg szakellátás 2015. évi tervezett gazdálkodási adatai (ügyelet nélkül)
2015. évi szakfeladati
Megnevezés
eredményterv (ezer
forintban)
OEP finanszírozás bevétele
136 025
Betegbefizetések és térítéses ellátás
6 500
Önkormányzati támogatás
9 895
Kutatás árbevétele
500
Egyéb bevétel
1 511
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Gyógyszer
Gyógyászati segédanyagok
Egyéb anyag
Üzemanyagköltség
Összes anyagköltség
Áramdíj
Vízdíj
Fűtés
Igénybevett szolgáltatások (audit, munkavédelem, kórházhigiénés szolg.,
könyvelési díj, könyvvizsgálat, szakértői díj, egyéb )
Orvosalvállalkozók
Asszisztencia
Egyéb igénybevett szolgáltatások, vesz.hull., mosatás, telefon
Hatósági díj, bankköltség, biztosítás
Bérköltség, járulékok, megbízási díjak
Önkormányzati adók
Folyószámla hitelkamat
Egyéb , banki igazgatási költségek
Egyéb költségek, ráfordítások
Terv szerinti Écs
Összes értékcsökkenés
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN

154 431
1 548
3 791
2 900
200
8 438
4 080
700
2 100
10 000
58 000
1 750
3 000
2 000
58 672
1 450
888
1 346
143 986
1 998
1 998
154 422

EREDMÉNY

8

2

KISTELEKI TÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT NONPROFIT KFT.
6760 Kistelek, Kossuth u. 19.
Tel.: 62/259-611
E-mail: titkarsag@szerapisz.hu

A fenti táblázatból látható, hogy a költség nemek szinte minden szintjén deklarált cél a kiadások
csökkentése, melyek elérése azonban jelentős konfliktusokkal és belső feszültséggel járhatnak, de a
szakmai színvonal megtartása az első számú, és elengedhetetlen feladat. A fenti kimutatásba beállított,
járóbeteg szakellátásra vonatkozó működési támogatási igény (ügyelet nélkül) felosztását az alábbi
táblázat mutatja be.
lakosságszám OEP
nyilvántartás
szerint (fő)

igényelt támogatás
felosztása lakosságszám
alapján (Ft/év)

igényelt támogatás
felosztása
lakosságszám alapján
(Ft/hó)

Baks

2 089

1 075 476 Ft

89 623 Ft

Balástya

3 367

1 733 427 Ft

144 452 Ft

Csengele

2 000

1 029 657 Ft

85 805 Ft

Kistelek

7 343

3 780 384 Ft

315 032 Ft

Ópusztaszer

2 237

1 151 671 Ft

95 973 Ft

Pusztaszer

1 468

755 768 Ft

62 981 Ft

Kömpöc

716

368 617 Ft

30 718 Ft

összesen

19 220

9 895 000 Ft

824 583 Ft

Ügyeleti ellátás
A kisteleki kistérség egészségügyi ellátásának fontos, és hazánkban példaértékű eleme a 24 órás
központi orvosi ügyelet működtetése, melynek 2014-ben történő visszaállítása Társulás
tagönkormányzatainak támogatása révén történhetett meg. Az elmúlt évben biztosított feladatellátás
mintegy védőhálóként biztosította a közel 20.000 fős vonzáskörzet lakosainak folyamatos ellátáshoz
jutását, és esetenként az életmentő segítség elérését a nap bármely pillanatában.
A 2014.évi szigorú költséggazdálkodás, és az érintett önkormányzatok támogatásának köszönhetően a
tervekkel összhangban, kezelhető veszteséggel zárta az elmúlt évet az ügyeleti szakfeladat területe.
Tekintettel arra, hogy a 2015. év számos esetben tartalmaz elkerülhetetlen költségnövekményeket,
ezért a támogatási igénye ez évben némileg magasabb lesz, mint 2014-ben. Lényegi változás 2015-ben
az előző évhez képest, hogy idén már egész évben biztosításra kerül a 24 órás ügyeleti ellátás,
valamint az Országos Mentőszolgálat ügyeleti helyiségének bérleti díja is emelkedik. Az ügyeleti
tevékenységet ellátó orvosok díjazása is változott 2014. év végén 1700 Ft/óradíjról 2000 Ft/óradíjra,
melynek egyik oka a piaci túl kereslet, valamint az eddig alkalmazott, Szegedhez képest rendkívül
alacsony óradíjaknak köszönhető.
A fentieken túl lényegi változás sem szakmai, sem gazdasági vonatkozásban nem került tervezésre. Az
ügyeleti tevékenység 2015. évi tervét az alábbi táblázat mutatja be.
24 órás ügyeleti ellátás 2015. évi tervezett gazdálkodási adatai
adatok Ft-ban
Megnevezés

Éves összesen

OEP finanszírozás bevétele
Házi orvos térítések
Önkormányzati támogatás
Egyéb ügyeleti szolgáltatások bevétel (látlelet stb)
3

Havi átlag

24 208 464

2 017 372

4 596 000

383 000

14 454 583

1 204 549

137 300

11 442
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Egyéb bevétel
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Szakmai anyagok, irodaszerek

239 904

19 992

43 636 251

3 636 354

3 080 000

256 667

926 768

77 231

4 006 768

333 897

Üzemanyagköltség
Összes anyagköltség
Ügyeleti ellátás szakmai irányítása

600 000

50 000

OMSZ diszpécser szolgálat

1 560 000

130 000

OMSZ bérleti díj

1 200 000

100 000

17 112 000

1 426 000

Ügyeleti orvosok díjazása megbízási díj
Ügyeleti orvosok díjazása munkabér

0

0

Ügyeleti asszisztencia díjazása

7 884 000

657 000

Ügyeleti asszisztensek díjazása munkabér

2 374 476

197 873

Gépkocsivezetők díjazása

7 884 000

657 000

Takarítás felosztott ktg.

600 000

50 000

Hatósági díjak illetékek

33 835

2 820

Informatika, szoftver haszn.

148 000

12 333

Telefon

120 000

10 000

Tárgyi eszköz beszerzés

100 000

8 333

0

0

25 774

2 148

0

0

Gépjármű üzemeltetés karbantartás
Gépjármű biztosítási díj stb.
Egyéb, banki igazgatási költségek
Összes anyagjellegű ráfordítás

39 642 085

3 303 507

Kis értékű anyagi eszközök egy összegű écs-je

0

0

Ügyeleti tárgyi eszközök értékcsökkenése

0

0

Összes értékcsökkenés

0

0

43 648 853

3 637 404

-12 602

-1 050

RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN
EREDMÉNY

Az ügyeleti ellátás költségvetésének támogatási szükségletének felosztását az alábbi táblázat mutatja
be.
adatok Ft-ban
lakosságszám OEP
nyilvántartás szerint
(fő)

igényelt támogatás
felosztása lakosságszám
alapján (Ft/év)

igényelt támogatás
felosztása
lakosságszám alapján
(Ft/hó)

Baks

2 089

1 571 052 Ft

130 921 Ft

Balástya

3 367

2 532 184 Ft

211 015 Ft

Csengele

2 000

1 504 119 Ft

125 343 Ft

Kistelek

7 343

5 522 373 Ft

460 198 Ft

Ópusztaszer

2 237

1 682 357 Ft

140 196 Ft
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Pusztaszer

1 468

1 104 023 Ft

92 002 Ft

Kömpöc

716

538 475 Ft

44 873 Ft

összesen

19 220

14 454 583 Ft

1 204 549 Ft

Társaságunk hiába alakított ki és üzemeltet az ügyelet alapellátásra, és a járóbeteg szakellátás
működésére vonatkozó, hatékony gazdálkodást folytató, magas szakmai színvonalat képviselő
egészségügyi ellátórendszert, a külső gazdasági körülmények, és az OEP finanszírozás valós
betegigényekhez nem igazodó struktúrája a működés fenntarthatóságát fenntarthatatlanná teszi,
melynek megoldására a fent részletezettek szerint a meglévőeken túl pótlólagos támogatás megítélését
kérjük, hogy a kisteleki kistérség lakosainak ellátása a jövőben is magas színvonalon biztosítható
legyen.

Összefoglalva
Az előzőekben leírtak alapján megfigyelhető, hogy az ügyeleti ellátás és a járóbeteg szakellátás
pótlólagos finanszírozási igénye arányaiban is elkülönül egymástól, melynek magyarázata a
következő. A járóbeteg szakellátás degresszív finanszírozása miatt alkalmazott volumenkorlátnak
köszönhetően az intézmény OEP által finanszírozott bevételei felülről korlátosak ugyan, de a
ténylegesen elvégzett betegellátás mértékéhez egy bizonyos határig igazodnak, ezért a valós
páciensigények alapján kialakított szakmai struktúrájából adódóan az elektív ellátások ésszerű
ütemezésével a szakfeladat költséggazdálkodása tervezhetőbb, mint a sürgősségi ügyeleti ellátások
esetében. A nappali és az éjszakai ügyeleti tevékenység valós kiadásokhoz nem igazodó duális, és
rendkívül alacsony finanszírozása, valamint az ellátás községszerkezete (a kiadások 81%-a az orvosok,
asszisztensek és gépkocsivezetők díjazása) a működési optimalizálásnak semmiféle mozgásterét nem
adja, viszont fenntartása a betegellátás alapvető, és bizonyos területeit tekintve jogszabály által
kötelezően előírt feladat. A nappali ügyelet OEP finanszírozással egyáltalán nem rendelkezik, ezért az
ehhez szükséges források megteremtése a szerződött háziorvosok, az intézmény és a társulási
tagönkormányzatok hozzájárulásával történik. E támogatások nélkül a működési költségeken túl az
orvosok és szakdolgozók díjazásának hozzávetőlegesen 46%-ára nyújtana csak fedezetet az ügyelet
bevétele, ami az ügyeleti ellátás azonnali ellehetetlenülését jelentené.
A fentiek alapján a járóbeteg szakellátás és a 24 órás ügyeleti ellátás 2015. évi összes támogatási
szükséglete lakosságszám arányosan felosztva az alábbiak szerint alakul:
adatok Ft-ban
lakosságszám OEP
nyilvántartás
szerint (fő)

igényelt támogatás
felosztása lakosságszám
alapján (Ft/év)

igényelt támogatás
felosztása
lakosságszám alapján
(Ft/hó)

Baks

2 089

2 646 529 Ft

220 544 Ft

Balástya

3 367

4 265 611 Ft

355 468 Ft

Csengele

2 000

2 533 776 Ft

211 148 Ft

Kistelek

7 343

9 302 757 Ft

775 230 Ft

Ópusztaszer

2 237

2 834 028 Ft

236 169 Ft

Pusztaszer

1 468

1 859 791 Ft

154 983 Ft

Kömpöc

716

907 092 Ft

75 591 Ft

összesen

19 220

24 349 583 Ft

2 029 132 Ft
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A fentieket figyelembe véve, ezúton kérjük a Tisztelt tagönkormányzatok vezetőit, és Tisztelt Elnök
Urat, hogy a fenti forrásokat a tevékenységek finanszírozására biztosítani szíveskedjenek,
megteremtve ezzel a kistérség lakosainak gyógyuláshoz jutása feltételeit.
Kedvező elbírálásukban bízva,
Kistelek, 2015. január 09.
Tisztelettel:

Dr. Nagy Z. Zsolt
ügyvezető igazgató
Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.
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……/2015.(……………..)Kt. határozat
Tárgy: A Képviselő-testület 2015. évi munkaterve
HATÁROZATI

JAVASLAT

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi munkatervét az alábbiak
szerint határozza meg:
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. évi
MUNKATERVE
A képviselő-testületi ülések állandó napirendi pontja:
-

Polgármester beszámolója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, valamint a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.

Március
1. Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Április
1.
2.
3.
4.
5.

Pusztaszer Község Önkormányzata 2014. évi belső ellenőri jelentésének megtárgyalása
Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
Beszámoló a község közbiztonsági helyzetéről
Mezőőri beszámoló
Beszámoló a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkájáról

Május
1. Beszámoló a Kistelek Környéki
költségvetésének végrehajtásáról
2. Beszámoló a háziorvos munkájáról
3. Beszámoló a fogorvos munkájáról
4. Beszámoló a védőnő munkájáról

Települések

Többcélú

Társulása

2014.

évi

Június
1. Beszámoló a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola Pusztaszeri Telephelye (Csizmazia
György Általános Iskola) munkájáról
2. Beszámoló a Térségi Közös Igazgatású Közoktatási és Gyermekjóléti Intézmény
Csizmazia György Óvoda munkájáról
3. Beszámoló a Községi Könyvtár és Művelődési Ház munkájáról
4. Beszámoló a gyermekétkeztetésről
5. Zártülés: Díszpolgári cím adományozása

Szeptember
1. Pusztaszer Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről
szóló tájékoztató
2. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015.
évi fordulójához

November
1. Pusztaszer Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I-III. negyedéves
teljesítéséről szóló tájékoztató
2. 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
3. Beszámoló a helyi adóztatásról
4. Zárt ülés: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott
egyedi kérelmek elbírálása
December
1. Közmeghallgatás

Határidő: folyamatos
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Munkaterv szerint érintettek
5.) Irattár

Előzetes rendezvényterv Pusztaszer,
Önkormányzati és iskolai rendezvények
2015.
Február:
7. Iskolai farsang
13. Iskolai farsang
27. Óvodai farsang
Március:
13. Nemzeti ünnep. Közös megemlékezés az iskolával.
21. Jótékonysági bál (Iskola)
Április:
6. Hagyományőrző Húsvéti locsolás
Május:
1. Májusfa-állítás
1. Arborétumfutás
1. Petanque verseny
30. Óvodai ballagás
Június:
13. vagy 20. Iskolai ballagás
20.-21 vagy 27-28. Zarándoklat, Falunap

Július:
25. Aratóünnep
Augusztus:
22. Új kenyér ünnepe
Szeptember:
5. Nemzetközi Természetfilm-fesztivál szakmai nap
12. Motoros találkozó (???)
26-27. Szántás-vetés, Marhapörkölt-főző verseny
Október:
22. Nemzeti ünnep Közös megemlékezés az iskolával.
December:
4. Mikulásfutás
18. Falukarácsony

1

2

3

4

31/2014. (11. 27.) TT. sz. határozat szerinti testületi határozatok a Társulási
Megállapodás módosításának elfogadásáról
Sorszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Település
Algyő
Ásotthalom
Baks
Balástya
Balotaszállás
Bordány
Csengele
Deszk
Dóc
Domaszék
Ferencszállás
Forráskút
Kelebia
Kistelek
Kiszombor
Klárafalva
Kübekháza
Mórahalom
Ópusztaszer
Öttömös
Pusztamérges
Pusztaszer
Röszke
Ruzsa
Sándorfalva
Szatymaz
Szeged
Tiszasziget
Tompa
Újszentiván
Üllés
Zákányszék
Zsombó

Testületi határozat száma
Testületi határozat meghozatala szükséges
Testületi határozat meghozatala szükséges
Testületi határozat meghozatala szükséges
Testületi határozat meghozatala szükséges
Testületi határozat meghozatala szükséges
Testületi határozat meghozatala szükséges
Testületi határozat meghozatala szükséges
Testületi határozat meghozatala szükséges
Testületi határozat meghozatala szükséges
Testületi határozat meghozatala szükséges
Testületi határozat meghozatala szükséges
Testületi határozat meghozatala szükséges
Testületi határozat meghozatala szükséges
Testületi határozat meghozatala szükséges
Testületi határozat meghozatala szükséges
Testületi határozat meghozatala szükséges
Testületi határozat meghozatala szükséges
Testületi határozat meghozatala szükséges
Testületi határozat meghozatala szükséges
Testületi határozat meghozatala szükséges
Testületi határozat meghozatala szükséges
Testületi határozat meghozatala szükséges
Testületi határozat meghozatala szükséges
Testületi határozat meghozatala szükséges
Testületi határozat meghozatala szükséges
Testületi határozat meghozatala szükséges
472/2014. (XII.19.) Kgy.sz.
Testületi határozat meghozatala szükséges
Testületi határozat meghozatala szükséges
Testületi határozat meghozatala szükséges
Testületi határozat meghozatala szükséges
Testületi határozat meghozatala szükséges
Testületi határozat meghozatala szükséges

5

Megjegyzés
-

67/2013. (08.27.) TT. sz. határozat szerinti testületi határozatok a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat benyújtásának és az RMT-ben bemutatott
üzemeltetési koncepciónak, díjpolitikának az elfogadásáról
Sorszám

Település

1

Algyő

2

Ásotthalom

3

Baks

4

Balástya

5

Balotaszállás

6

Bordány

7

Csengele

8
9

Deszk
Dóc

10

Domaszék

11

Ferencszállás

12

Forráskút

13

Kelebia

14
15
16

Kistelek
Kiszombor
Klárafalva

17

Kübekháza

18

Mórahalom

19
20

Ópusztaszer
Öttömös

Testületi határozat száma
Testületi határozat meghozatala, megküldése
szükséges
Testületi határozat meghozatala, megküldése
szükséges
Testületi határozat meghozatala, megküldése
szükséges
74/2013. (IX.11.) Kt. Határozat

Megjegyzés
Új határozat meghozatala szükséges figyelemmel arra,
hogy a 95/2013. (X.03.) Kt. Határozatban az RMT-ben
bemutatott üzemeltetési koncepciónak, díjpolitikának az
elfogadásáról döntés nem született

95/2013. (X.03.) Kt. Határozat

110/2013. (IX.12.) Ö. Határozat
Testületi határozat meghozatala, megküldése
szükséges
132/2013. (IX.16.) Kt. Határozat
70/2013. (IX.18.) Kt. Határozat
Testületi határozat meghozatala, megküldése
szükséges
Testületi határozat meghozatala, megküldése
szükséges
134/2013. (IX.18.) Kh határozat,
137/2013. (IX.18.) Kh határozat,
Testületi határozat meghozatala, megküldése
szükséges
175/2013.(VIII.30.) Kt. Határozat
215/2013.(IX.24.) KNÖT határozat
67/2013. (IX.10.) Ö. Határozat
Testületi határozat meghozatala, megküldése
szükséges
Testületi határozat meghozatala, megküldése
szükséges
85/2013. (IX.19.) Kvt. Határozat
Testületi határozat meghozatala, megküldése

6

Kérjük, nyilatkozzanak a helyes határozatszámról
-

szükséges
21
22
23

Pusztamérges
Pusztaszer
Röszke

24

Ruzsa

25

Sándorfalva

26

Szatymaz

27

Szeged

28

Tiszasziget

29
30
31
32
33

Tompa
Újszentiván
Üllés
Zákányszék
Zsombó

129/2013.(IX.05.) Kt. Határozat
79/2013.(IX.19.) Kt. Határozat
108/2013.(IX.11.) Kt. Határozat
Testületi határozat meghozatala, megküldése
szükséges
124/2013.(IX.26.) Kt. Határozat
Testületi határozat meghozatala, megküldése
szükséges
Testületi határozat meghozatala, megküldése
szükséges
Testületi határozat meghozatala, megküldése
szükséges
179/2013.(IX.11.) Kt. Határozat
96/2013.(IX.11.) Kh. Határozat
178/2013. (IX.17.) Ö. Határozat
121/2013.(IX.17.) Kt. Határozat
177/2013.(IX.27.) Kt. Határozat

7

-

81/2013. (12. 12.) TT. sz. határozat szerinti testületi határozatok a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat önerejének elfogadásáról, döntés a pályázati
önerő érintett településre eső részének biztosításától.
Sorszám

Település

Testületi határozat száma

1

Algyő

2

Ásotthalom

3

Baks

4

Balástya

5

Balotaszállás

-

6

Bordány

-

7

Csengele

Testületi határozat meghozatala, megküldése szükséges

8

Deszk

9

Dóc

10

Domaszék

11

Ferencszállás

12
13

Forráskút
Kelebia

14

Kistelek

15

Kiszombor

Testületi határozat meghozatala, megküldése szükséges
Testületi határozat meghozatala, megküldése szükséges

Megjegyzés
Határozat meghozatala nem szükséges figyelemmel arra,
hogy a településnek önrész biztosítási kötelezettsége nem
áll fenn
Határozat meghozatala nem szükséges figyelemmel arra,
hogy a településnek önrész biztosítási kötelezettsége nem
áll fenn
Határozat meghozatala nem szükséges figyelemmel arra,
hogy a településnek önrész biztosítási kötelezettsége nem
áll fenn
Határozat meghozatala nem szükséges figyelemmel arra,
hogy a településnek önrész biztosítási kötelezettsége nem
áll fenn
Új határozat meghozatala szükséges figyelemmel arra,
hogy a jelenlegi határozat alapján az önerő a 2013 évi
költségvetés terhére van biztosítva

132/2013. (IX.16.) Ö. Határozat

Testületi határozat meghozatala, megküldése szükséges
Testületi határozat meghozatala, megküldése szükséges
Testületi határozat meghozatala, megküldése szükséges

Határozat meghozatala nem szükséges figyelemmel arra,
hogy a településnek önrész biztosítási kötelezettsége nem
áll fenn
Határozat meghozatala nem szükséges figyelemmel arra,
hogy a településnek önrész biztosítási kötelezettsége nem
áll fenn
-

185/2013. (IX.25.) Kt. Határozat

Új határozat meghozatala szükséges figyelemmel arra,
hogy a jelenlegi határozat alapján az önerő a 2014 évi
költségvetés terhére van biztosítva

Testületi határozat meghozatala, megküldése szükséges

-

8

16

Klárafalva

-

17

Kübekháza

-

18
19

Mórahalom
Ópusztaszer

20

Öttömös

21

Pusztamérges

22

Pusztaszer

23

Testületi határozat meghozatala, megküldése szükséges
Testületi határozat meghozatala, megküldése szükséges
-

Határozat meghozatala nem szükséges figyelemmel arra,
hogy a településnek önrész biztosítási kötelezettsége nem
áll fenn
Határozat meghozatala nem szükséges figyelemmel arra,
hogy a településnek önrész biztosítási kötelezettsége nem
áll fenn
Határozat meghozatala nem szükséges figyelemmel arra,
hogy a településnek önrész biztosítási kötelezettsége nem
áll fenn

130/2013. (IX.05.) Kt. Határozat

Új határozat meghozatala szükséges figyelemmel arra,
hogy a jelenlegi határozat alapján az önerő a 2013 és
2014 évi költségvetés terhére van biztosítva

Testületi határozat meghozatala, megküldése szükséges

-

Röszke

114/2013. (IX.18.) Kt. Határozat

Új határozat meghozatala szükséges figyelemmel arra,
hogy a jelenlegi határozat alapján az önerő a 2014 évi
költségvetés terhére van biztosítva

24

Ruzsa

Testületi határozat meghozatala, megküldése szükséges

25

Sándorfalva

26

Szatymaz

27

Szeged

28

Tiszasziget

-

29

Tompa

-

30

Újszentiván

31

Üllés

Testületi határozat meghozatala, megküldése szükséges
419/2013. (IX.27.) Kgy. Határozat

Testületi határozat meghozatala, megküldése szükséges
-

9

Határozat meghozatala nem szükséges figyelemmel arra,
hogy a településnek önrész biztosítási kötelezettsége nem
áll fenn
Új határozat meghozatala szükséges figyelemmel arra,
hogy a jelenlegi határozat alapján az önerő a 2014 évi
költségvetés terhére van biztosítva
Határozat meghozatala nem szükséges figyelemmel arra,
hogy a településnek önrész biztosítási kötelezettsége nem
áll fenn
Határozat meghozatala nem szükséges figyelemmel arra,
hogy a településnek önrész biztosítási kötelezettsége nem
áll fenn
Határozat meghozatala nem szükséges figyelemmel arra,
hogy a településnek önrész biztosítási kötelezettsége nem
áll fenn

32

Zákányszék

33

Zsombó

121/2013. (IX.17.) Kt. Határozat

Új határozat meghozatala szükséges figyelemmel arra,
hogy a jelenlegi határozat alapján az önerő a 2014 évi
költségvetés terhére van biztosítva

Testületi határozat meghozatala, megküldése szükséges

-

10

Iktatószám:

31/2014. (11. 27.)

Tárgy:

A Társulási megállapodás módosítása

Melléklet:
Készítette:
Dr. Koltainé Farkas Gabriella

Véleményezésre megküldve:

Társulási tagönkormányzatok jegyzőinek

11

Tisztelt Társulási Tanács!

Jogszabályi változások, és a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás működésének biztosítása
érdekében szükségessé vált a Társulási megállapodás módosítása. A Szervezeti és Működési Szabályzatban meg kell
jeleníteni az államháztartási rendelkezések végrehajtása során az elmúlt időszakban legnagyobb változást okozó
kormányzati funkció szerinti besorolást, illetve ennek változását. A Társulási megállapodás nem tartalmazta
korábbiakban a szakági besorolást, így annak e vonatkozású módosítása nem szükséges.

A Társulási megállapodás módosítását a könnyebb áttekintés végett az előterjesztéshez mellékelt
korrektúrázott változat szerint javasoljuk.
Az előterjesztés mellékleteként csatoltuk a korrektúra nélküli, egységes szerkezetbe foglalt
megállapodást, melyet a Társulási Tanácsnak elfogadásra javasolok.
Dr. Koltainé Farkas Gabriella
szakmai vezető
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TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
(egységes szerkezetben)

ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁNAK LÉTREHOZÁSÁRA ÉS
MŰKÖDTETÉSÉRE
Preambulum
A társulás tagönkormányzatai rögzítik, hogy közfeladataik ellátása, valamint Szeged Önkormányzata és a régióhoz
tartozó Önkormányzatok között 2002. márciusában létrejött Konzorciumi szerződés végrehajtására, az ott írt célok
megvalósítására megállapodtak az EU által támogatott regionális hulladékgazdálkodási együttműködésben, a
hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó feladataik és tevékenységük koordinálásában, a Szeged Regionális
Hulladékgazdálkodási Programja elnevezésű ISPA/Kohéziós Alap projekt rekultivációs programjának megvalósítása
érdekében létrehozandó közszolgáltatói vagyon tulajdonlása és üzemeltetése, továbbá egyéb környezetvédelmi
fejlesztések közös megvalósításában, melynek céljából jogi személyiséggel rendelkező, közös alapítású, önálló
költségvetési szervet hoztak létre, melynek működése és fenntartása közös. A társulásban részt vevő
önkormányzatok rögzítik továbbá, hogy jelen társulás által a társulás megalakulását követően benyújtott
környezetvédelmi pályázatok a rekultivációs kötelezettségek teljesítését segítik elő.
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés k.) pontjában biztosított szabad társulási jog alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87.§ - 95.§, 146§
(1). bekezdése alapján a térség hulladékgazdálkodási feladatainak korszerűbb, hatékonyabb ellátása érdekében a részt
vevő önkormányzatok képviselőtestületei és közgyűlése, mint alapító tagok (továbbiakban: Tagönkormányzat,
együtt: Tagönkormányzatok) önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a
kölcsönös előnyök és arányos teherviselés alapján a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben foglalt
feladataik és a környezetvédelmi közös projektek végrehajtására – figyelemmel az Államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény rendelkezéseire - jelen társulás keretében együttműködnek.
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.) A társulás neve: Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
2.) A társulás székhelye: 6772 Deszk, Tempfli tér 7.
A társulás telephelyei :

6728 Szeged, Városgazda sor 1.
6720 Szeged, Széchenyi tér 5.

3. ) A társulás tagjai (név, székhely, képviselő), feladatai, hatáskörei:
Algyő Nagyközség Önkormányzata
Székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
2 Ásotthalom Község Önkormányzata
Székhelye: 6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.
3 Baks Község Önkormányzata
Székhelye: 6768 Baks, Fő u. 92.
4 Balástya Község Önkormányzata
Székhelye: 6764 Balástya, Rákóczi u. 5.
5 Balotaszállás Község Önkormányzata
Székhelye: 6412 Balotaszállás, Ady Endre u. 26.
6 Bordány Nagyközség Önkormányzata
Székhelye:6795 Bordány, Benke Gedeon u. 44.
7 Csengele Község Önkormányzata
Székhelye: 6765 Csengele, Petőfi u. 13.
8 Deszk Község Önkormányzata
Székhelye: 6772 Deszk, Tempfli tér 7.
9 Dóc Község Önkormányzata
Székhelye: 6766 Dóc, Alkotmány u. 17.
10 Domaszék Község Önkormányzata
1

30

Molnár Áron polgármester
Toroczkai László polgármester
Búza Zsolt polgármester
Ujvári László polgármester
Huszta István polgármester
Tanács Gábor polgármester
Kormányos Sándor polgármester
Király László polgármester
Tóth Margit polgármester
Kispéter Géza polgármester

Székhelye: 6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.
11 Ferencszállás Község Önkormányzata
Székhelye: 6774 Ferencszállás, Szegedi u. 53.
12 Forráskút Község Önkormányzata
Székhelye: 6793 Forráskút, Fő u. 74.
13 Kelebia Község Önkormányzata
Székhelye: 6423 Kelebia, Ady Endre u. 114.
14 Kistelek Város Önkormányzata
Székhelye: 6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.
15 Kiszombor Nagyközség Önkormányzata
Székhelye: 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.
16 Klárafalva Község Önkormányzata
Székhelye: 6773 Klárafalva, Kossuth u. 171.
17 Kübekháza Község Önkormányzata
Székhelye: 6755 Kübekháza, Petőfi tér 2.
18 Mórahalom Város Önkormányzata
Székhelye: 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
19 Ópusztaszer Község Önkormányzata
Székhelye: 6767 Ópusztaszer, Tóhajlat u. 130.
20 Öttömös Község Önkormányzata
Székhelye: 6784 Öttömös, Fő u. 12.
21 Pusztamérges Község Önkormányzata
Székhelye: 6785 Pusztamérges, Móra tér 2.
22 Pusztaszer Község Önkormányzata
Székhelye: 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45.
23 Röszke Község Önkormányzata
Székhelye: 6758 Röszke, Felszabadulás u. 84.
24 Ruzsa Község Önkormányzata
Székhelye: 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.
25 Sándorfalva Város Önkormányzata
Székhelye: 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.
26 Szatymaz Község Önkormányzata
Székhelye: 6763 Szatymaz, Kossuth Lajos u. 30.
27 Szeged MJV Önkormányzata
Székhelye: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11.
28 Tiszasziget Község Önkormányzata
Székhelye: 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10.
29 Tompa Város Önkormányzata
Székhelye: 6422 Tompa, Szabadság tér 3.
30 Újszentiván Község Önkormányzata
Székhelye: 6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7.
31 Üllés Nagyközség Önkormányzata
Székhelye: 6794 Üllés, Dorozsmai u. 40.
32 Zákányszék Község Önkormányzata
Székhelye: 6787 Zákányszék, Lengyel tér 7.
33 Zsombó Nagyközség Önkormányzata
Székhelye: 6792 Zsombó, Alkotmány u. 3.

Jani János polgármester
Fodor Imre polgármester
Maczkó József polgármester
Nagy Sándor polgármester
Szegvári Ernőné polgármester
Fekete József polgármester
Dr. Molnár Róbert polgármester
Nógrádi Zoltán polgármester
Makra József polgármester
Dr. Dobó István polgármester
Dr. Papp Sándor polgármester
Máté Gábor polgármester
Borbásné Márki Márta polgármester
Sánta Gizella polgármester
Gajdosné Pataki Zsuzsanna Mária
polgármester
Dr. Kormányos László polgármester
Dr. Botka László polgármester
Ferenczi Ferenc polgármester
Véh László polgármester
Putnik Lázár polgármester
Nagy Attila Gyula polgármester
Matuszka Antal polgármester
Gyuris Zsolt polgármester

A tagok közös környezetvédelmi és gazdasági érdekeinek és a társulás jelen megállapodás „Preambulumában”
szereplő céljainak megfelelően a következő feladatok megvalósítása érdekében együttműködnek:
- közös környezetvédelmi fejlesztésekben és beruházásokban,
- önálló projektek közös kidolgozásában a szilárd hulladék regionális kezelésének megoldására,
- a rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi alapok előteremtésében, így különösen
KEOP projektek lebonyolításában,
- a projektek végrehajtása során a magyarországi hatályos jogszabályi rendelkezések, valamint a vonatkozó
Európai Uniós előírások betartása, különösen a közbeszerzési törvény és hulladékról szóló törvény
rendelkezéseire.
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A társulás a fenti feladatok ellátása kapcsán – a Társulási Tanács döntésének megfelelően - jogosult pályázatokat
benyújtani, lebonyolítani, kedvezményezettként kötelezettséget vállalni, s köteles a tagönkormányzatoknak
feladatairól folyamatosan beszámolni.
A társulás tagjainak lakosságszámát a megállapodás 1. sz. melléklete tartalmazza.
4.) A Társulást képviseli: A társulás elnöke.
5.) A Társulásba történő belépést követő 15 napon belül megfizetendő a Társuláshoz való egyszeri hozzájárulás
mértéke, amely az állandó lakosság száma alapján kerül meghatározásra, oly módon, hogy 2500 állandó lakos alatt
egységesen, mindösszesen 5.000 Ft, ezt meghaladó állandó lakosság esetén az állandó lakos számmal egyenes
arányban lakosonként két forint az egyszeri hozzájárulás mértéke. A hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó
eljárás az inkasszó.
A lakosságszámot a 2010. évi L. törvény 3. §-a alapján kell megállapítani.
6.) Azon beruházásoknál, amelyek kizárólag az adott Önkormányzat közigazgatási területén valósulnak meg,
és a feladat ellátás kizárólag az adott Önkormányzat közigazgatási területén történik, a társult
önkormányzatok megállapodnak, hogy a szolgáltató kiválasztása a társulási vagyon üzemeltetésére kijelölt
Társaság együttműködésével az adott Önkormányzat képviselő-testületének döntése alapján történik.
A Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen Társulási Megállapodás aláírást követő 5 évig a
Társulásból nem lépnek ki.
7.) A Társulás ellátási területe:
A 3.) pontban felsorolt társult települések közigazgatási területe.
8.) A társulás létrejötte és időtartama:
A társulás Társulási megállapodással jön létre, amelyet a társuló önkormányzatok képviselő-testületei minősített
többséggel hozott határozataikkal hagynak jóvá.
A társulás az alapításának napjától kezdődően határozatlan időtartamra, de legalább 10 évre jön létre.
9.) A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése
szükséges:
a./ a megállapodás jóváhagyásához;
b./ a megállapodás módosításához;
c./ a megállapodás megszüntetéséhez;
d./ a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz;
e./ a társulási megállapodás év közbeni felmondásához.
f./ a társulás tagjainak a társulás költségeire szolgáltatott pénzbeli hozzájárulásukra vonatkozó arányainak
módosításához.
10.) A társulás jogállása: jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni, azzal, hogy a pénzügyi-számviteli, gazdálkodási, döntés-előkészítési, végrehajtás szervezési,
munkaszervezeti feladatait a Deszki Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
II. A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSA, A TÁRSULÁSI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA
FORDÍTHATÓ ANYAGI JAVAK KÖRE
1.) A társulás működését és feladatvállalását az alábbi anyagi erőforrások biztosítják:





a társulásban résztvevők által vállalt feladatok megvalósításához évenként meghatározott külön
hozzájárulás,
központi támogatások,
pályázatok útján elnyert támogatások,
az egyes tagok által - külön nyilvántartott - dologi hozzájárulások, tárgyi eszközök és immateriális
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javak,
egyéb befizetések, felajánlások
A Társulás által létrehozott egyéb vagyon esetében a mindenkor hatályos rendelkezések az irányadók.

2.) A társulásban résztvevő tagok a társulás működési költségeit az általuk képviselt települések lakosságának
számával arányosan viselik. A tagok a társulás költségeire szolgáltatott pénzbeli hozzájárulásuk 50-50%-át minden
év május 31. és szeptember 30. napjáig a társulás számlájára befizetik. A társulás tagjainak a társulás költségeire
szolgáltatott pénzbeli hozzájárulásukra vonatkozó arányai vonatkozásában az 1. sz. mellékletben meghatározott
lakosságszám az irányadó. A társulási tagok pénzügyi hozzájárulásának meg nem fizetése esetére kötelezettséget
vállalnak arra, hogy a társulás tagjai részéről a pénzforgalmi szolgáltatójuknak adott, a beszedési megbízás
teljesítésére vonatkozó hozzájárulását, felhatalmazó nyilatkozatát a társulás részére írásban haladéktalanul letétbe
helyezik, amely alapján a társulás beszedési megbízást nyújthat be a pénzforgalmi szolgáltatóhoz (inkasszó).
3.) Amennyiben a tag önkormányzat anyagi helyzete indokolja a társulási tanács hozzájárulhat a II.2 pontban írt
befizetés több részletben, vagy módosított határidőre történő teljesítéséhez is, amennyiben ez a társulás működését
nem veszélyezteti.
A több részletben, illetve módosított határidőre történő teljesítéshez kapcsolódó kérelmeket tárgy év február 28.-ig
lehet benyújtani a társuláshoz. A kérelmek elbírálására a Társulási Tanács jogosult. Amennyiben a tag önkormányzat
a hozzájárulást a Társulási Tanács által megállapított határidőre sem fizeti meg, úgy köteles a határidő lejártát követő
naptól a megfizetés napjáig a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő összegű késedelmi kamatot is fizetni.
4.) A tagok a működéshez szükséges egyes eszközök, berendezési tárgyak, vagyonértékű jogok (pl. bérleti jog)
ideiglenes vagy végleges átengedésével is hozzájárulhatnak a társulás működéséhez.
Az átadás-átvételről a Társulási Tanács határozatban dönt. Az átengedést az átadó tag és a társulás között létrejövő
külön megállapodásban kell rögzíteni.
A megállapodásnak tartalmaznia kell:
-

a vagyontárgy (vagyoni értékű jog) megnevezését
a hozzájárulás pénzben kifejezhető értékét
az átadás ideiglenes vagy végleges jellegét.
az átadott vagyontárgyakról (vagyoni értékű jogról) az átadó nevét és a vagyontárgy pénzben kifejezhető
értékét is tartalmazó nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás a társulási megállapodás szerves része.

5.) A társulás saját vagyonnal rendelkezhet, melynek szaporulata a társulást illeti meg.
6.) A társuló önkormányzatok rögzítik, hogy a központi támogatás igénybevételével keletkezett/aktivált vagyonról –
a törvényben megszabott határidő figyelembe vételével a törvényben meghatározott módon rendelkezhetnek.
7.) A Társulás gazdasági tevékenységének ellenőrzésére a tagok Operatív Bizottságot és Pénzügyi Bizottságot
hoznak létre. A 3-3 fős bizottságokat a társulás önkormányzatai választják titkos szavazással tagjaik közül. Az
Operatív Bizottság és Pénzügyi Bizottság ügyrendjét maga határozza meg.
Az Operatív Bizottság segíti a tanács döntéseinek előkészítését, valamint, közreműködik a Társulási tanács
határozatai végrehajtásának megszervezésében. Tagjait a társulási tanács 5 évre választja, az általános önkormányzati
választásokkal megegyező időtartamra.
Az Operatív és Pénzügyi Bizottság működésére vonatkozó részletes szabályokat a Társulás szabályzatai, így
különösen a Szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.
III. A TÁRSULÁS DÖNTÉSHOZÓ SZERVE, MŰKÖDÉSI SZABÁLYAI
1.) Társulási Tanács: A társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amelyet a társult önkormányzatok által
delegált tagok alkotják, akik az általuk képviselt település lakosságának számával arányos szavazati joggal
rendelkeznek, de ez a szavazati arány egyik tag esetében sem haladhatja meg az összes szavazat 49%-át. Ebben az
esetben a 49 %-on felül maradó rész a többi önkormányzat között lakosságszám arányosan kerül elosztásra. A
társulás tagjainak a szavazati arányait a 2010. évi L. törvény 3. §-a alapján kell figyelembe venni. (2.sz. melléklet)
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2.) A Társulási Tanács megalakultnak tekintendő, ha a résztvevő önkormányzatok képviselő-testületeinek
mindegyike jóváhagyta a megállapodást, kijelölte képviselőjét, és a társulási tanács kimondta a megalakulását.
3.) A társulás elnöke a társulás működéséről köteles évente legalább egy alkalommal a tagönkormányzatoknak
beszámolni. A társulási tanács tagjai kötelesek képviselő testületeiknek beszámolni a társulási tanácsban végzett
tevékenységükről.
4.) A társulási tanács tagjai sorából a mindenkori helyhatósági választásokat követő első Társulási Tanács
ülésén elnököt és alelnök(öke)t választ.
a) A társulási tanács tagjai sorából megalakuláskor és a mindenkori helyhatósági választásokat követő első
Társulási Tanács ülésén elnököt és alelnök(öke)t választ, meghatározva az elnök helyettesítési rendjét és
sorrendjét.
b) A Tanács az elnököt és alelnököket minősített többséggel és titkos szavazással választja.
c) Az elnök képviseli a Társulást, összehívja és vezeti a Tanács üléseit.
d) Az alelnökök folyamatosan segítik az elnök munkáját, az elnök akadályoztatása esetén pedig teljes
jogkörrel helyettesítik a Társulási Tanács határozatában foglaltak szerint.
5.) A társulást az elnök, akadályoztatása esetén a kijelölt alelnök képviseli.
6.) A társulási tanács döntését ülésén, határozattal hozza.
7.) A Társulási Tanács a döntéseit általában egyszerű többséggel hozza. Érvényes döntéséhez legalább annyi tag igen
szavazat szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések
lakosságszámának egyharmadát.
Minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok
szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.
7.1.) A Társulási Tanács minősített többséggel dönt:
a) a Társulási Tanács hatáskörébe tartozó személyi kérdésekben,
b) a Társulás költségvetésének elfogadásáról,
c) minden vagyoni tárgyú előterjesztés esetében,
d) a Társulási megállapodásának és szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról, ezen
dokumentumok módosításáról
e) a működési hozzájárulás meghatározásáról,
f) társulási megállapodás elfogadásáról, módosításáról,
j) pályázat benyújtásáról.
g) Társulási tag kizárásáról, csatlakozásáról, kiválásáról
8.) Az ülés határozatképes, ha azon a társulási tanácsnak legalább a szavazatok több mint felével rendelkező
képviselője jelen van.
9.) A helyettesítés rendje: A társulási tanács ülését az elnök, távollétében az alelnökök hívják össze és vezetik.
10.) Szavazni a társulási tagnak személyesen vagy a társulás tagjai által írásban meghatalmazott helyettes képviselő
útján lehet.
11.) Az ülést össze kell hívni legkésőbb a kezdeményezést követő 15 napon belül:





Szükség szerint, de legalább évente két alkalommal;
A társulási tanács által meghatározott időpontban;
A társulás bármely tagjának - napirendet tartalmazó – indítványára;
A Csongrád Megyei Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére.

12.) A társulási tanács:



jóváhagyja az ügyrendjét és éves munkatervét (munkaprogramját)
megállapítja a Tagok időszakra eső hozzájárulásának mértékét,
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dönt a költségvetés, zárszámadás és a társulás éves munkájáról szóló beszámoló
megválasztja a társulási tanács elnökét, alelnök(ei)t,
dönt a társulási megállapodás céljával összefüggő kérdésekben,
dönt a saját Közbeszerzési Szabályzatának megalkotásáról, módosításáról,

elfogadásáról,

13.) Jegyzőkönyv: A társulási tanács minden üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület
üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a
társulási tanács által felhatalmazott személyek hitelesítik. A jegyzőkönyvet tizenöt napon belül meg kell küldeni a
Csongrád Megyei Kormányhivatalnak.
14.) Szervezeti és működési szabályzat: a társulási tanács részletes szervezeti és működési szabályait – a
megállapodásban meghatározott keretek között – maga állapítja meg.
15.) A Társulási Tanács működésével kapcsolatos feladatokat a Társulás saját alkalmazottak és munkaszervezete
útján végzi.
16.) Amennyiben a Társulási Tanács fejlesztési- vagy beruházási célú határozatot hoz, akkor az abban foglalt - az
önkormányzatok által a fejlesztés, beruházás vonatkozásában vállalt - fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a
társulás székhelye szerinti önkormányzat a fizetési határidőt követő 15. naptól azonnali beszedési megbízás
(inkasszó) benyújtására jogosult.
IV. A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSE
1.) A Társulás ellenőrzését a társuló önkormányzatok a Társulási Tanácsba delegált képviselőik és a Pénzügyi
Bizottság útján látják el.
A társulás gazdálkodása ellenőrzésének ellátására a társulás 3 főből álló Pénzügyi Bizottságot hoz létre.
A Pénzügyi Bizottság tagjait a társulási tanács az általános önkormányzati választásokkal megegyező
időtartamra választja. A Pénzügyi Bizottság tagjai újraválaszthatók, illetőleg bármikor indoklás nélkül
visszahívhatók.
Nem lehet a Pénzügyi Bizottság tisztviselője a társulás tagját képviselő települési önkormányzati képviselő és
hozzátartozója, a társulással alkalmazotti vagy egyéb szerződéses jogviszonyban álló személy hozzátartozója.
2.) A Pénzügyi Bizottság feladatának ellátása érdekében betekinthet a társulás könyvelésébe, nyilvántartásaiba,
irataiba, megvizsgálhatja a létrejött szerződések jogszerűségét, felvilágosítást kérhet a társulási tanács tagjaitól és
alkalmazottaitól.
A társulás éves pénzügyi terve, mérlege és éves beszámolója csak a Pénzügyi Bizottság véleményezésével együtt
terjeszthető a társulási tanács elé.
A Pénzügyi Bizottság ügyrendjét és működésének részletes szabályait maga állapítja meg.
V. CSATLAKOZÁS A TÁRSULÁSHOZ
1.) A társulás célja minél több térségi önkormányzat bevonása a regionális együttműködésbe, ezért a Társulási
Tanács minősített többségi határozata esetén a társulás stratégiai céljaival összhangban a társulás bővíthető.
2.) Új önkormányzat jelen Társulási megállapodást aláíró önkormányzatokkal azonos feltételekkel csatlakozhat a
társuláshoz, a társulási tanács minősített többséggel hozott határozata alapján (vállalja a Társulás létrehozásához
kapcsolódó egyszeri hozzájárulás megfizetését, a Társulási megállapodásban foglaltakat feltétel nélkül elfogadja).
3.) Az újonnan csatlakozók kötelesek a Társulás tagjai által korábban befizetett hozzájárulások egy főre vetített
értékét saját lakos számuk figyelembe vételével a csatlakozást követően a Tanács döntése szerinti ütemezésben és
határidőkben megfizetni.
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VI. A KIVÁLÁS , KIZÁRÁS, MEGSZŰNÉS SZABÁLYAI
1.) A társulásból a közös beruházási program befejezését követő végső pénzügyi elszámolások végleges lezárását
követő 5 év elteltével, 120 nap felmondási idővel, a Társulási Tanácshoz intézett írásbeli nyilatkozattal lehet kiválni
a naptári év utolsó napjával.
2.) A társulásból kiválás esetén a kiváló tag a társulás vagyonából mindazon vagyonelemek őt megillető
részére, melyekhez a pályázatok megvalósítása során az önerő biztosításával hozzájárult, teherviselése
arányában, az eszközök könyv szerinti értékének mértékéig kizárólag olyan időpontban tarthat igényt, amely
a társulás létét illetve működését nem veszélyezteti. A kiválás időpontjában hatályos üzemeltetési szerződéses
jogviszonyokat a kiválás nem sértheti. A kiváló tag eszközértékét a Társulási Tanács erre vonatkozó
határozata esetén a társulás pénzben megválthatja. A vagyontárgy kiváló tag részére történő kiadását
legfeljebb 5 évre el lehet halasztani. Erre az időszakra a kiváló tagot használati díj illeti meg, amelyet a
kiválást jóváhagyó határozattal egy időben a kiváló tag és a társulás között létrejövő külön megállapodásban
kell rögzíteni.
3.) A Társulási Tanács jogosult a kiválás elfogadását megtagadni, amennyiben a kiválás alkalmatlan időre esik.
Alkalmatlan a kiválás időpontja, amennyiben a tag vagy tagok kiválása a társulás által kitűzött célok megvalósítását
ellehetetlenítené, vagy a célok megvalósítását jelentős többletkiadással tenné lehetővé.
4.) Társulási tag kizárása: A társulás tagjai minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával
fontos okból kizárhatja a társulásból azt a tagot, aki a megállapodásban foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi,
illetve kötelezettségének ismételt – legalább 30 napos határidőt is tartalmazó – felhívásra nem tesz eleget.
Súlyos kötelességszegésnek minősül a hozzájárulás befizetési határidejének elmulasztása, valamint a Társulási
Tanács döntéseinek nem, vagy nem megfelelő módon történő végrehajtása.
5.) A társulás megszűnik:
 ha a társulás valamennyi tagja elhatározza a társulás megszüntetését
 bíróság jogerős döntése alapján.
6.) A Társulás által létrehozott egyéb vagyon esetében a mindenkor hatályos rendelkezések az irányadók, azzal, hogy
a Társulás vagyona, a közös fejlesztési programokban vállalt teherviselés arányában a társuló önkormányzatok
tulajdonába kerül.
7.) A társulás megszűnése esetén a társulás tulajdonát képező vagyon felosztásának részletes szabályait a Társulási
Tanács határozza meg, ennek végrehajtására a Társulási Tanács elnöke köteles.
8.) A társult tagok megállapodnak abban, hogy a társulás működése során felmerült vitás kérdésekben bármelyik
társult képviselő-testület kérheti a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége által felkért tagokból álló
egyeztető bizottság állásfoglalását, s hogy a kereset benyújtása előtt a képviselő-testület kéri a bizottság
állásfoglalását.

A társulási megállapodás az Mötv. szerinti rendelkezéseinek megfelelő módosítása 2014. december 31-én lép
hatályba, a társulás a módosított szabályok szerint 2015. január 1-től kezdi meg működését.
1.) A jelen Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mötv. rendelkezései irányadók.
2.) A Felek a megállapodást elolvasás és áttanulmányozás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag írták alá.
Záradék:
A társulási megállapodás az Mötv. szerinti rendelkezéseinek megfelelő módosítása 2014. december 31-én lép
hatályba, a társulás a módosított szabályok szerint 2015. január 1-től kezdi meg működését.
Kelt: Szeged, 2014…………………….
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Zárdadék:
A Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodását a fenntartó önkormányzatok
képviselő-testületei 2014. december 31. napi hatállyal az alábbi képviselő-testületi üléseiken hagyták jóvá:
Társult Önkormányzatok:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Algyő Nagyközség Önkormányzata
Székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
Ásotthalom Község Önkormányzata
Székhelye: 6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.
Baks Község Önkormányzata
Székhelye: 6768 Baks, Fő u. 92.
Balástya Község Önkormányzata
Székhelye: 6764 Balástya, Rákóczi u. 5.
Balotaszállás Község Önkormányzata
Székhelye: 6412 Balotaszállás, Ady Endre u. 26.
Bordány Nagyközség Önkormányzata
Székhelye:6795 Bordány, Benke Gedeon u. 44.
Csengele Község Önkormányzata
Székhelye: 6765 Csengele, Petőfi u. 13.
Deszk Község Önkormányzata
Székhelye: 6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Dóc Község Önkormányzata
Székhelye: 6766 Dóc, Alkotmány u. 17.
Domaszék Község Önkormányzata
Székhelye: 6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.
Ferencszállás Község Önkormányzata
Székhelye: 6774 Ferencszállás, Szegedi u. 53.
Forráskút Község Önkormányzata
Székhelye: 6793 Forráskút, Fő u. 74.
Kelebia Község Önkormányzata
Székhelye: 6423 Kelebia, Ady Endre u. 114.
Kistelek Város Önkormányzata
Székhelye: 6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata
Székhelye: 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.
Klárafalva Község Önkormányzata
Székhelye: 6773 Klárafalva, Kossuth u. 171.
Kübekháza Község Önkormányzata
Székhelye: 6755 Kübekháza, Petőfi tér 2.
Mórahalom Város Önkormányzata
Székhelye: 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
Ópusztaszer Község Önkormányzata
Székhelye: 6767 Ópusztaszer, Tóhajlat u. 130.
Öttömös Község Önkormányzata
Székhelye: 6784 Öttömös, Fő u. 12.
Pusztamérges Község Önkormányzata
Székhelye: 6785 Pusztamérges, Móra tér 2.
Pusztaszer Község Önkormányzata
Székhelye: 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45.
Röszke Község Önkormányzata
Székhelye: 6758 Röszke, Felszabadulás u. 84.
Ruzsa Község Önkormányzata
Székhelye: 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.
Sándorfalva Város Önkormányzata

Székhelye: 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.
26 Szatymaz Község Önkormányzata
Székhelye: 6763 Szatymaz, Kossuth Lajos u. 30.
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Molnár Áron polgármester
Toroczkai László polgármester
Búza Zsolt polgármester
Ujvári László polgármester
Huszta István polgármester
Tanács Gábor polgármester
Kormányos Sándor polgármester
Király László polgármester
Tóth Margit polgármester
Kispéter Géza polgármester
Jani János polgármester
Fodor Imre polgármester
Maczkó József polgármester
Nagy Sándor polgármester
Szegvári Ernőné polgármester
Fekete József polgármester
Dr. Molnár Róbert polgármester
Nógrádi Zoltán polgármester
Makra József polgármester
Dr. Dobó István polgármester
Dr. Papp Sándor polgármester
Máté Gábor polgármester
Borbásné Márki Márta polgármester
Sánta Gizella polgármester
Gajdosné Pataki Zsuzsanna Mária
polgármester
Dr. Kormányos László polgármester

27 Szeged MJV Önkormányzata
Székhelye: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11.
28 Tiszasziget Község Önkormányzata
Székhelye: 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10.
29 Tompa Város Önkormányzata
Székhelye: 6422 Tompa, Szabadság tér 3.
30 Újszentiván Község Önkormányzata
Székhelye: 6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7.
31 Üllés Nagyközség Önkormányzata
Székhelye: 6794 Üllés, Dorozsmai u. 40.
32 Zákányszék Község Önkormányzata
Székhelye: 6787 Zákányszék, Lengyel tér 7.
33 Zsombó Nagyközség Önkormányzata
Székhelye: 6792 Zsombó, Alkotmány u. 3.

38

Dr. Botka László polgármester
Ferenczi Ferenc polgármester
Véh László polgármester
Putnik Lázár polgármester
Nagy Attila Gyula polgármester
Matuszka Antal polgármester
Gyuris Zsolt polgármester

1.
TÁRSULÁSI TELEPÜLÉSEK LAKOSSÁGSZÁMA

Ssz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Település

Lakosságszám 2014. (fő)

Algyő Nagyközség Önkormányzata
Ásotthalom Község Önkormányzata
Baks Község Önkormányzata
Balástya Község Önkormányzata
Balotaszállás Község Önkormányzata
Bordány Község Önkormányzata
Csengele Község Önkormányzata
Deszk Község Önkormányzata
Dóc Község Önkormányzata
Domaszék Község Önkormányzata
Ferencszállás Község Önkormányzata
Forráskút Község Önkormányzata
Kelebia Község Önkormányzata
Kistelek Város Önkormányzata
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata
Klárafalva Község Önkormányzata
Kübekháza Község Önkormányzata
Mórahalom Város Önkormányzata
Ópusztaszer Község Önkormányzata
Öttömös Község Önkormányzata
Pusztamérges Község Önkormányzata
Pusztaszer Község Önkormányzata
Röszke Község Önkormányzata
Ruzsa Község Önkormányzata
Sándorfalva Város Önkormányzata
Szatymaz Község Önkormányzata
Szeged MJV Önkormányzata
Tiszasziget Község Önkormányzata
Tompa Város Önkormányzata
Újszentiván Község Önkormányzata
Üllés Nagyközség Önkormányzata
Zákányszék Község Önkormányzata
Zsombó Nagyközség Önkormányzata

5066
3855
2000
3445
1495
3267
2001
3442
714
4880
610
2287
2515
7095
3875
477
1466
5872
2251
712
1182
1419
3145
2447
7804
4626
1745
4368
1912
3022
2670
3358
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2.
SZAVAZATI ARÁNYOK

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Lakosszám
2014.

Szav.
arány
2014.

Algyő Nagyközség Önkormányzata

5 066

2,72

Ásotthalom Község Önkormányzata

3 855

2,07

Baks Község Önkormányzata

2 000

1,07

Balástya Község Önkormányzata

3 445

1,85

Balotaszállás Község Önkormányzata

1 495

0,80

Bordány Nagyközség Önkormányzata

3 267

1,75

Csengele Község Önkormányzata

2 001

1,07

Deszk Község Önkormányzata

3 442

1,85

714

0,38

4 880

2,62

610

0,33

Forráskút Község Önkormányzata

2 287

1,23

Kelebia Község Önkormányzata

2 515

1,35

Kistelek Város Önkormányzata

7 095

3,81

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

3 875

2,08

Klárafalva Község Önkormányzata

477

0,27

Kübekháza Község Önkormányzata

1 466

0,79

Mórahalom Város Önkormányzata

5 872

3,15

Ópusztaszer Község Önkormányzata

2 251

1,21

712

0,38

Pusztamérges Község Önkormányzata

1 182

0,63

Pusztaszer Község Önkormányzata

1 419

0,76

Röszke Község Önkormányzata

3 145

1,69

Ruzsa Község Önkormányzata

2 447

1,31

Sándorfalva Város Önkormányzata

7 804

4,19

Szatymaz Község Önkormányzata

4 626

2,48

Dóc Község Önkormányzata
Domaszék Község Önkormányzata
Ferencszállás Község Önkormányzata

Öttömös Község Önkormányzata

Szeged MJ Város Önkormányzata

49,00

Tiszasziget Község Önkormányzata

1 745

0,94

Tompa Város Önkormányzata

4 368

2,34

Újszentiván Község Önkormányzata

1 912

1,03

Üllés Nagyközség Önkormányzata

3 022

1,62

Zákányszék Község Önkormányzata

2 670

1,43

Zsombó Nagyközség Önkormányzata

3 358

1,80

95 023

100

Szumma
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31/2014. (11. 27.) TT. sz.
Határozat
A Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta:
„A Társulási megállapodás módosítása”
c. előterjesztést.
A Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztést
megvitatta, és a törvényben foglalt szavazati arányok figyelembevételével alábbi
határozatot hozta:
1./ A Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a határozat
mellékletét képező Társulási megállapodás módosítását az előterjesztés szerinti szöveggel.
2./ Felkéri a társulás tagönkormányzatait, hogy az elfogadott Társulási megállapodást soron
következő testületi ülésükön fogadják el. Minden testület haladéktalanul hozzon határozatot a
Társulási megállapodás módosításának elfogadásáról és a testület erre vonatkozó határozatát a
társulás szakmai vezetőjének legkésőbb 2014. december 31.-ig küldjék meg.
3./ A Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás a módosított Társulási
megállapodást 2015. január 1-jétől alkalmazza.
A határozatról szóló jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak: a tisztségviselők, a Társulási
Tanács elnöke, tagjai, Pénzügyi Bizottsága.
Dr. Botka László sk.
Társulási Tanács Elnöke
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Iktatószám:

67/2013. (08.27.)

Tárgy:

Melléklet:

Környezet és Energia Operatív Program
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 SZ. pályázat,
RMT jóváhagyása, beszámoló pályázat
önerejének mértékéről a közszolgáltatási
díjra gyakorolt várható hatásáról, döntés a
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 SZ. pályázat
önerőkről és a szükséges döntések
meghozataláról

- pályázati adatlap
- Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány
- nyilatkozat
- előterjesztés sablon
- határozat sablon

Készítette:
Dr. Koltainé Farkas Gabriella
Véleményezésre megküldve:

Társulási tagönkormányzatok jegyzőinek
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Tisztelt Társulási Tanács!
Társulási Tanács 54/2013. (06.20.) TT. sz. határozatában az alábbi döntést hozta:
„A Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a KEOP-1.1.1/C/132013-0004 SZ. települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése
és informatikai korszerűsítése című pályázati konstrukció tanulmánytervét elfogadja, és a
pályázat benyújtását jóváhagyja.
A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmánytervet a következő tanácsülésen kell előterjeszteni.”
Társulási Tanács döntésének megfelelően az RMT és módosított Projekt Adatlap elkészült,
melyet jelen előterjesztésben bocsájtunk jóváhagyás céljából Tisztelt Tanács elé.
A Szegedi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer kiépítésére, mely elsők között teljesítette
az Európai Uniós keretirányelvek és rendeletek által előírt alapvető követelményeket ISPA
források felhasználásával került sor a 2001 – 2009. közötti időszakban. Figyelembe véve, hogy a
hazai hulladékgazdálkodási rendszerek közül a Szegedi Hulladékgazdálkodási Rendszer
modernizálására az elsők között került sor, az elmúlt évek során megszerzett tapasztalatok,
továbbá a szigorodó hazai és európai hulladékgazdálkodási szabályoknak történő megfelelés
érdekében a rendszer továbbfejlesztésének igénye merült fel.
Jelen pályázat keretén belül a 33 település alkotta Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási
Társulás meglévő hulladékgazdálkodási rendszerének eszközbeszerzésekkel történő fejlesztését
célozza meg. A projekt keretén belül 32 település vesz részt, a Balotaszállás tagönkormányzat a
projekttől való távolmaradás mellett döntött. Pályázó szervezet a pályázati felhívás szerinti „A”
típusú pályázónak minősül, mivel KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0006 kódszámon folyamatban
van hulladékgazdálkodási rendszerének komplex fejlesztése, ill. jelenlegi rendszerének
kiépítésére a Szegedi Regionális Hulladékgazdálkodási Program címmel ISPA
2000/HU/16/P/PE/005 projekt belül került sor.
A pályázat legfőbb adatait az alábbi táblázat foglalja össze:
A
Dél-alföldi
Térségi
Hulladékgazdálkodási
Társulás
hulladékgazdálkodási
rendszerének
fejlesztése eszközbeszerzésekkel

A projekt címe:

Dél-alföldi
Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás
Projektgazda székhelye:
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
A projektgazda ÁFA visszaigénylési jogosultsága
Igen
Érintett települések száma (db)
32
Érintett lakosság (ezer fő)
265 891
A projekt megvalósítás tervezett kezdete (év, hó)
2013.09.02
A projekt megvalósítás tervezett befejezése (év, hó) 2014.06.30
Várható támogatás (Ft)
1 435 27 5350
Várható teljes beruházási költség (Ft)*
1 594 446 700
* Csak a pályázat keretében elszámolandó költségek, beleértve az önrészt is.
Projektgazda neve:
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A projekt keretén belül ezért a jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére kerülne sor
az alábbi területeken:
 Hulladékgyűjtő járművek és edények beszerzése a kevert települési hulladékok begyűjtő
infrastruktúrájának fejlesztésére, az elhasznált nem támogatásból beszerzett edényzetek
cseréje érdekében, a zsákos gyűjtés felszámolása és modern, költség-hatékony módon
üzemeltethető járművek beszerzése.
 Munkagépek beszerzése a hulladéklerakó hatékonyabb kiszolgálásához
 Informatikai fejlesztés
 Járatoptimalizálás a logisztikai költségek csökkentése érdekében
 Edényazonosító rendszer és szükséges software és hardware fejlesztés
 Tömegmérés kialakítása Mórahalom településen
 Acél konténerek beszerzése az intézményi és közterületi kommunális gyűjtés biztosítása
érdekében.
A projekt megvalósításával a Társulás hulladékgazdálkodási rendszere – a KEOP-1.1.1/B
pályázat megvalósításával együtt – alkalmas lesz a hatályos jogszabályok szerinti célok
elérésére, továbbá egy hatékonyabban üzemeltethető hulladékgazdálkodási struktúra jön
létre.
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A projektben megvalósítani tervezett létesítmények, eszközök felsorolást az alábbi táblázat tartalmazza:
Darab

Kapacitás

Kapacitás
mértékegysége

Telepítés
helyszíne, Egységár
felhasználási terület
(Ft/db)

8
5
3
3
4
1
1
0

22
16
10
6
10
6
NR

m3
m3
m3
tonna emelőerő
tonna emelőerő
m3
NR

Társulás területe
Társulás területe
Társulás területe
Társulás területe
Társulás területe
Társulás területe
Társulás területe

47 750 000
41 600 000
36 000 000
32 000 000
45 000 000
26 000 000
10 000 000

1

NR

NR

Társulás területe

32 000 000

7
45 625

NR
NR

NR
NR

Társulás területe
Társulás területe

2 800 000
1 000

Szoftverfejlesztés (chipadatok feldolgozására)

1

NR

NR

Társulás területe

5 000 000

Szerver és storage beszerzés
Edényazonosító és mérő rendszer vidék
Lerakó kihasználtság növelés

1
6 370

NR
NR

NR
NR

Társulás területe
Társulás területe

9 000 000
3 510

Billencs

1

min 20

Rakodógép - homlokrakodó
Edények
Kommunális gyűjtőedények 60 literes
Kommunális gyűjtőedények 120 literes
Kommunális gyűjtőedények 770 literes
Kommunális gyűjtőedények 1,1 m3-es
Házi komposztáló
Acél konténerek
5 m3-es konténer nyitott
5 m3-es zárt konténer
Konténer - fedeles multiliftes 27 m3
Konténer - nyitott multiliftes 12 m3
Konténer - zárt multiliftes 27 m3
Konténer - láncos nyitott 4m3
Konténer - Fedeles 7 m3
Munkagépek
Rakodógép árokásó

1

120

tonna terhelt gördülő
Szeged-Sándorfalvi út
tömeg
LE
Szeged-Sándorfalvi út

2 313
14 837
244
949
1 010

60
120
770
1,1
300

liter
liter
liter
m3
liter

Társulás területe
Társulás területe
Társulás területe
Társulás területe
Társulás területe

8 000
8 000
55 000
74 842
12 000

53
82
4
4
3
4
4

5
5
27
12
27
4
7

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

Társulás területe
Társulás területe
Társulás területe
Társulás területe
Társulás területe
Társulás területe
Társulás területe

350 000
450 000
1 230 000
795 000
1 300 000
224 000
338 000

1
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LE

Mórahalom

30 000 000

Létesítmény, eszköz
Gyűjtő járművek
Háromtengelyes kommunális gyűjtőjármű
Kéttengelyes kommunális gyűjtőjármű
Kommunális gyűjtőjármű 10 m3-es terepes
Konténeres gépjármű
Multiliftes gépjármű + daru
Kompakt gyűjtőjármű
Pótkocsi multiliftes
Informatika
Gyűjtőjárat
optimalizációra
irányuló
fejlesztés
Gépjármű, edény leolvasó rendszer
Edényazonosítás chip

informatikai
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34 000 000
42 000 000

Díjakra gyakorolt hatás:
A projekt megvalósítása esetén szükséges közszolgáltatási díjak meghatározása során az a
szükséges díjtöbblet, ill. díj meghatározására került sor, ami a projekt többletköltségeinek és a
hulladékgazdálkodási rendszer költségeinek fedezéséhez szükséges, az értékesítési bevételek
levonása után, a díjpolitika 13-16. pontjai alapján, figyelembe véve a díjak megfizethetőségét és a
fokozatos díjemelés elvét is. A majdani díjat mindazonáltal, a 2012. évi CLXXXV. törvény
rendelkezéseinek megfelelően – a közszolgáltató adatszolgáltatása alapján a Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatal által készített javaslat alapján – a miniszter rendeletben állapítja
meg. Az itt bemutatott díjak a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0006 projekt működési költségeit is
tartalmazzák a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 SZ. projektre vonatkozó pályázati előírásoknak
megfelelően.
A projekt működtetéséhez – azaz a működési költségek fedezéséhez – nem szükséges díjemelés,
mert a projekt működési költség megtakarítást eredményez. Nem igényel díjemelést a később
esedékes pótlások finanszírozási szükséglete sem. A hulladék közszolgáltatási díj lerakási járulék
nélkül számított összege várhatóan nettó 24 652 Ft/háztartás/év lesz.
A lerakási járulékot fedező díjrésszel együtt (amennyiben az a későbbiekben a díjakba beépíthető
lesz) a vizsgált működési időszakban a hulladék közszolgáltatási díj összege várhatóan nettó
27.371-28.885 Ft/háztartás/év között alakul. A projekt megvalósulásával a fizetendő lerakási
járulék összege kismértékben csökken.
A projektterületre vonatkozó becsült átlagos díj alakulása az alábbi táblázatban látható.
A projektterületre vonatkozó becsült átlagos lakossági díj alakulása 2013. évi árszinten
1
2
3
4
5
6

2013

2014

2015

2016

2039

Jelenlegi helyzet fennmaradása esetén
Hulladék átvételi díj, nettó, Ft/háztartás/év
24 652 24 652 24 652 24 652 25 252
Hulladék átvételi díj, bruttó Ft/háztartás/év
31 308 31 308 31 308 31 308 32 070
Lerakási járulék, bruttó, Ft/háztartás/év
0
0 3 485 4 656 4 656
Hulladék átvételi díj lerakási járulékkal, bruttó,
7
31 308 31 308 34 793 35 964 36 726
Ft/háztartás/év
8 Projekt által okozott díjnövekedés, 2013=1
9 Lerakási járulék által okozott díjnövekedés, 2013=1
1,00
1,00
1,11
1,15
1,15
10 Összes díjnövekedés, 2013=1
1,00
1,00
1,11
1,15
1,17
11
12 Projekt megvalósulásával
13 Hulladék átvételi díj, nettó, Ft/háztartás/év
24 652 24 652 24 652 24 652 25 252
14 Hulladék átvételi díj, bruttó Ft/háztartás/év
31 308 31 308 31 308 31 308 32 070
15 Lerakási járulék, bruttó, Ft/háztartás/év
0
0 3 453 4 614 4 614
Hulladék átvételi díj lerakási járulékkal, bruttó,
16
31 308 31 308 34 761 35 922 36 684
Ft/háztartás/év
17 Projekt által okozott díjnövekedés, 2013=1
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
18 Lerakási járulék által okozott díjnövekedés, 2013=1
1,00
1,00
1,11
1,15
1,15
19 Összes díjnövekedés, 2013=1
1,00
1,00
1,11
1,15
1,17
20
21 Projekt megvalósulásával, ill. a jelenlegi helyzet fennmaradásával várható díjak aránya
22 Hulladék átvételi díj
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
23 Hulladék átvételi díj lerakási járulékkal
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

A projekt megvalósításához szükséges önerő 159.171.350,-Ft.
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A projekt megvalósításra, az eszközök beszerzésére előre láthatólag a pályázati ütemtervnek
megfelelően kerülhet sor az alábbiak szerint:
Projektelem*
1. Immateriális javak
2. Tárgyi eszközök/ingatlanok, gépek,
műszaki és egyéb berendezések,
felszerelések, járművek, beruházások,
felújítások
Eszköz beszerzések
Projektmenedzsment
Közbeszerzés
Tanulmányok, vizsgálatok
Tájékoztatás, nyilvánosság
Egyéb projektelem
3. Anyagjellegű ráfordítás
Projektmenedzsment
PR, ismeretterjesztés
Tájékoztatás és nyilvánosság
Összes nettó költség
Nem visszaigényelhető ÁFA
Teljes beruházási költség

Elszámolható költség, Ft
37 000 000

Kezdete
2013. november

Vége
2014. május

2014. január
2013. október
2013. július
2013. július
2013. október

2014. május
2014. június
2013. december
2013. szeptember
2014. június

1 557 446 700
1 516 046 700
10 000 000
18 500 000
2 900 000
10 000 000
0

1 594 446 700
0
1 594 446 700

(Terjedelmi okokból a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány a Társulási Tanács Ülésen
megtekinthető)
Tájékoztatom a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a tag Önkormányzatoknak a pályázati
hiánypótlások beadásának határidejéig (előre láthatólag legkésőbb 2013. szeptember 15-ig)
a mellékletben csatolt tartalommal (előterjesztés és határozat sablon) Társulási Tanácsi,
valamint Képviselő Testületi határozatokat, döntéseket szükséges meghozniuk.
A pályázat hiánypótlásának benyújthatósága érdekében kérem a Társulási Tanácsot, hogy
a pályázat benyújtását a csatolt, végleges RMT és költségvetési tábla alapján fogadja el és
járuljon hozzá a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 számú Települési szilárdhulladék
gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése tárgyú pályázat Munkaszervezet Vezető által
KSZ részére történő benyújtásához, és hatalmazza fel Dr. Botka László Polgármester Urat
a Társulási Tanács Elnökét a pályázati űrlap és megvalósíthatósági tanulmány aláírására.
Továbbá kérem a Tag Önkormányzatokat, hogy a pályázat beadásához szükséges
dokumentum minta alapján támogató határozatukat meghozni szíveskedjenek.
Dr. Koltainé Farkas Gabriella
szakmai vezető
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Nyilatkozat
a KEOP 1.1.1/C/13 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai
korszerűsítése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz
Alulírott Dr. Botka László az Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács Elnöke a
Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 kódszámú pályázata kapcsán az alábbi nyilatkozatot teszem:
 a Társulás és annak Tagönkormányzatai az intézkedésen kívül a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0006
pályázaton kívül nem veszünk részt más pályázatban, támogatási konstrukcióban az adott projekthez, illetve
projektelemhez kapcsolódóan, kettős támogatás pályázatunk vonatkozásában nem áll fenn.
 kizárólag a pályázati csomagban definiált települési szilárd hulladék kezeléséhez igényelünk támogatást.
 a projekt tartalma összhangban van az aktuális, a projektet érintő hulladékgazdálkodási tervekkel és a
megvalósítás alatt álló KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0006 azonosítószámú projekttel és a
2000/HU/16/P/PE/005 azonosítószámú ISPA/KA projekttel.
 2016 után, a 2016-os évhez képest, a szelektív gyűjtés és a szerves hulladék lerakótól történő eltérítésének
aránya a képződő hulladékhoz képest nem romlik.
 vállaljuk legalább a szelektív gyűjtési rendszerre vonatkozó, a Támogatási Stratégiában, illetve a vonatkozó
jogszabályokban foglalt célkitűzések/előírások teljesítését.
 vállaljuk legalább a szerves hulladék eltérítésére vonatkozó jogszabályi célkitűzés teljesítését.
 a pályázati felhívás támogatható tevékenységekre vonatkozó költségvetési korlátokat betartjuk.
 a megelőzési tevékenységek a beruházási költség 5%-ával megegyező összegben nem kerültek betervezésre,
mivel a Pályázati Felhívás szerinti „A” típusú pályázók körébe tartozunk, így ilyen jellegű kötelezettség
pályázatunkra nem vonatkozik.
 a projekt egyes hulladékgazdálkodási célkitűzésekre vonatkozó költség-hatékonysági mutatói elérik az
útmutatóban meghatározott értékeket.
 a projekt egyes hulladékgazdálkodási célkitűzésekre vonatkozó költség-hatékonysági mutatói nem
maradnak el a projekt nélküli eset útmutató szerint számított költség-hatékonysági mutatóitól.
 a Társulás lerakó építésre vagy bővítésre EU támogatást igénybe vett. A jelen projektnek lerakó kapacitás
építése nem képezi részét, a projekt megvalósításával többlet hulladék lerakására nem kerül sor.
 a Társulás a támogatás elnyerése esetén a projekt megvalósítására kötelezettséget vállal, valamint a
megvalósításhoz szükséges önerőt önkormányzati forrásból biztosítja.
 A pályázó nyilatkozata arról, hogy a támogatással létrejött létesítmény működtetésének fedezetét a fenntartó
biztosítja a hulladékkezelési közszolgáltatási díjon keresztül.
 Kijelentem, hogy a támogatott beruházással létrehozott termelő kapacitásokat, szolgáltatásokat az
1083/2006 EK rendelet szerint a projekt fizikai befejezését követően minimum 5 évig fenntartom és
üzemeltetem az adott régióban.
Ezen nyilatkozat a Társulás

67/2013 (08.27.) TT. sz. határozatával meghozott döntésen alapszik.

2013. augusztus ……
………………………………………………………
Dr. Botka László
Társulási Tanács Elnöke
Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
P.H.
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Előterjesztés és határozat sablon
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………………………..

Iktatószám:

Tárgy:

Környezet és Energia Operatív Program
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 SZ. pályázat,
RMT jóváhagyása, beszámoló pályázat
önerejének mértékéről a közszolgáltatási
díjra gyakorolt várható hatásáról, döntés a
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 SZ. pályázat
önerőkről és a szükséges döntések
meghozataláról

Melléklet:

-

1 pld. Részletes Megvalósíthatósági
Tanulmány

Előterjesztő:

Település Polgármestere

Véleményezésre megküldve:

Adott településen illetékes személynek vagy
szervnek megnevezése
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Tisztelt Képviselő Testület!
Társulási Tanács 54/2013. (06.20.) TT. sz. határozatában az alábbi döntést hozta:
„A Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a KEOP-1.1.1/C/132013-0004 SZ. települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése
és informatikai korszerűsítése című pályázati konstrukció tanulmánytervét elfogadja, és a
pályázat benyújtását jóváhagyja.
A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmánytervet a következő tanácsülésen kell előterjeszteni.”
Társulási Tanács döntésének megfelelően az jelen előterjesztés mellékleteként csatolt RMT és
módosított Projekt Adatlap elkészült, melyet Társulási Tanács 67/2013. (08.27.) TT
határozatában hagyott jóvá.
A Szegedi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer kiépítésére, mely elsők között teljesítette
az Európai Uniós keretirányelvek és rendeletek által előírt alapvető követelményeket ISPA
források felhasználásával került sor a 2001 – 2009. közötti időszakban. Figyelembe véve, hogy a
hazai hulladékgazdálkodási rendszerek közül a Szegedi Hulladékgazdálkodási Rendszer
modernizálására az elsők között került sor, az elmúlt évek során megszerzett tapasztalatok,
továbbá a szigorodó hazai és európai hulladékgazdálkodási szabályoknak történő megfelelés
érdekében a rendszer továbbfejlesztésének igénye merült fel.
Jelen pályázat keretén belül a 33 település alkotta Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási
Társulás meglévő hulladékgazdálkodási rendszerének eszközbeszerzésekkel történő fejlesztését
célozza meg. A projekt keretén belül 32 település vesz részt, a Balotaszállás tagönkormányzat a
projekttől való távolmaradás mellett döntött. Pályázó szervezet a pályázati felhívás szerinti „A”
típusú pályázónak minősül, mivel KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0006 kódszámon folyamatban
van hulladékgazdálkodási rendszerének komplex fejlesztése, ill. jelenlegi rendszerének
kiépítésére a Szegedi Regionális Hulladékgazdálkodási Program címmel ISPA
2000/HU/16/P/PE/005 projekt belül került sor.
A pályázat legfőbb adatait az alábbi táblázat foglalja össze:
A
Dél-alföldi
Térségi
Hulladékgazdálkodási
Társulás
hulladékgazdálkodási
rendszerének
fejlesztése eszközbeszerzésekkel

A projekt címe:

Dél-alföldi
Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás
Projektgazda székhelye:
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
A projektgazda ÁFA visszaigénylési jogosultsága
Igen
Érintett települések száma (db)
32
Érintett lakosság (ezer fő)
265 891
A projekt megvalósítás tervezett kezdete (év, hó)
2013.09.02
A projekt megvalósítás tervezett befejezése (év, hó) 2014.06.30
Várható támogatás (Ft)
1 435 27 5350
Várható teljes beruházási költség (Ft)*
1 594 446 700
* Csak a pályázat keretében elszámolandó költségek, beleértve az önrészt is.
Projektgazda neve:
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A projekt keretén belül ezért a jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére kerülne sor
az alábbi területeken:
 Hulladékgyűjtő járművek és edények beszerzése a kevert települési hulladékok begyűjtő
infrastruktúrájának fejlesztésére, az elhasznált nem támogatásból beszerzett edényzetek
cseréje érdekében, a zsákos gyűjtés felszámolása és modern, költség-hatékony módon
üzemeltethető járművek beszerzése.
 Munkagépek beszerzése a hulladéklerakó hatékonyabb kiszolgálásához
 Informatikai fejlesztés
 Járatoptimalizálás a logisztikai költségek csökkentése érdekében
 Edényazonosító rendszer és szükséges software és hardware fejlesztés
 Tömegmérés kialakítása Mórahalom településen
 Acél konténerek beszerzése az intézményi és közterületi kommunális gyűjtés biztosítása
érdekében.
A projekt megvalósításával a Társulás hulladékgazdálkodási rendszer – a KEOP-1.1.1/B
pályázat megvalósításával együtt – alkalmas lesz a hatályos jogszabályok szerinti célok
elérésére, továbbá egy hatékonyabban üzemeltethető hulladékgazdálkodási struktúra jön
létre.
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A projektben megvalósítani tervezett létesítmények, eszközök felsorolást az alábbi táblázat tartalmazza:
Darab

Kapacitás

Kapacitás
mértékegysége

Telepítés
helyszíne, Egységár
felhasználási terület
(Ft/db)

8
5
3
3
4
1
1
0

22
16
10
6
10
6
NR

m3
m3
m3
tonna emelőerő
tonna emelőerő
m3
NR

Társulás területe
Társulás területe
Társulás területe
Társulás területe
Társulás területe
Társulás területe
Társulás területe

47 750 000
41 600 000
36 000 000
32 000 000
45 000 000
26 000 000
10 000 000

1

NR

NR

Társulás területe

32 000 000

7
45 625

NR
NR

NR
NR

Társulás területe
Társulás területe

2 800 000
1 000

Szoftverfejlesztés (chipadatok feldolgozására)

1

NR

NR

Társulás területe

5 000 000

Szerver és storage beszerzés
Edényazonosító és mérő rendszer vidék
Lerakó kihasználtság növelés

1
6 370

NR
NR

NR
NR

Társulás területe
Társulás területe

9 000 000
3 510

Billencs

1

min 20

Rakodógép - homlokrakodó
Edények
Kommunális gyűjtőedények 60 literes
Kommunális gyűjtőedények 120 literes
Kommunális gyűjtőedények 770 literes
Kommunális gyűjtőedények 1,1 m3-es
Házi komposztáló
Acél konténerek
5 m3-es konténer nyitott
5 m3-es zárt konténer
Konténer - fedeles multiliftes 27 m3
Konténer - nyitott multiliftes 12 m3
Konténer - zárt multiliftes 27 m3
Konténer - láncos nyitott 4m3
Konténer - Fedeles 7 m3
Munkagépek
Rakodógép árokásó

1

120

tonna terhelt gördülő
Szeged-Sándorfalvi út
tömeg
LE
Szeged-Sándorfalvi út

2 313
14 837
244
949
1 010

60
120
770
1,1
300

liter
liter
liter
m3
liter

Társulás területe
Társulás területe
Társulás területe
Társulás területe
Társulás területe

8 000
8 000
55 000
74 842
12 000

53
82
4
4
3
4
4

5
5
27
12
27
4
7

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

Társulás területe
Társulás területe
Társulás területe
Társulás területe
Társulás területe
Társulás területe
Társulás területe

350 000
450 000
1 230 000
795 000
1 300 000
224 000
338 000

1
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LE

Mórahalom

30 000 000

Létesítmény, eszköz
Gyűjtő járművek
Háromtengelyes kommunális gyűjtőjármű
Kéttengelyes kommunális gyűjtőjármű
Kommunális gyűjtőjármű 10 m3-es terepes
Konténeres gépjármű
Multiliftes gépjármű + daru
Kompakt gyűjtőjármű
Pótkocsi multiliftes
Informatika
Gyűjtőjárat
optimalizációra
irányuló
fejlesztés
Gépjármű, edény leolvasó rendszer
Edényazonosítás chip

informatikai
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34 000 000
42 000 000

A projekt megvalósításához szükséges önerő 159.171.350,-Ft.
Díjakra gyakorolt hatás:
A projekt megvalósítása esetén szükséges közszolgáltatási díjak meghatározása során az a
szükséges díjtöbblet, ill. díj meghatározására került sor, ami a projekt többletköltségeinek és a
hulladékgazdálkodási rendszer költségeinek fedezéséhez szükséges, az értékesítési bevételek
levonása után, a díjpolitika 13-16. pontjai alapján, figyelembe véve a díjak megfizethetőségét
és a fokozatos díjemelés elvét is. A majdani díjat mindazonáltal, a 2012. évi CLXXXV.
törvény rendelkezéseinek megfelelően – a közszolgáltató adatszolgáltatása alapján a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által készített javaslat alapján – a miniszter
rendeletben állapítja meg. Az itt bemutatott díjak a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0006 projekt
működési költségeit is tartalmazzák a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 SZ. projektre vonatkozó
pályázati előírásoknak megfelelően.
A projekt működtetéséhez – azaz a működési költségek fedezéséhez – nem szükséges
díjemelés, mert a projekt működési költség megtakarítást eredményez. Nem igényel
díjemelést a később esedékes pótlások finanszírozási szükséglete sem. A hulladék
közszolgáltatási díj lerakási járulék nélkül számított összege várhatóan nettó 24 652
Ft/háztartás/év lesz.
A lerakási járulékot fedező díjrésszel együtt (amennyiben az a későbbiekben a díjakba
beépíthető lesz) a vizsgált működési időszakban a hulladék közszolgáltatási díj összege
várhatóan nettó 27.371-28.885 Ft/háztartás/év között alakul. A projekt megvalósulásával a
fizetendő lerakási járulék összege kismértékben csökken.
A projektterületre vonatkozó becsült átlagos díj alakulása az alábbi táblázatban látható.
A projektterületre vonatkozó becsült átlagos lakossági díj alakulása 2013. évi árszinten
1
2
3
4
5
6

2013

2014

2015

2016

2039

Jelenlegi helyzet fennmaradása esetén
Hulladék átvételi díj, nettó, Ft/háztartás/év
24 652 24 652 24 652 24 652 25 252
Hulladék átvételi díj, bruttó Ft/háztartás/év
31 308 31 308 31 308 31 308 32 070
Lerakási járulék, bruttó, Ft/háztartás/év
0
0 3 485 4 656 4 656
Hulladék átvételi díj lerakási járulékkal, bruttó,
7
31 308 31 308 34 793 35 964 36 726
Ft/háztartás/év
8 Projekt által okozott díjnövekedés, 2013=1
9 Lerakási járulék által okozott díjnövekedés, 2013=1
1,00
1,00
1,11
1,15
1,15
10 Összes díjnövekedés, 2013=1
1,00
1,00
1,11
1,15
1,17
11
12 Projekt megvalósulásával
13 Hulladék átvételi díj, nettó, Ft/háztartás/év
24 652 24 652 24 652 24 652 25 252
14 Hulladék átvételi díj, bruttó Ft/háztartás/év
31 308 31 308 31 308 31 308 32 070
15 Lerakási járulék, bruttó, Ft/háztartás/év
0
0 3 453 4 614 4 614
Hulladék átvételi díj lerakási járulékkal, bruttó,
16
31 308 31 308 34 761 35 922 36 684
Ft/háztartás/év
17 Projekt által okozott díjnövekedés, 2013=1
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
18 Lerakási járulék által okozott díjnövekedés, 2013=1
1,00
1,00
1,11
1,15
1,15
19 Összes díjnövekedés, 2013=1
1,00
1,00
1,11
1,15
1,17
20
21 Projekt megvalósulásával, ill. a jelenlegi helyzet fennmaradásával várható díjak aránya
22 Hulladék átvételi díj
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
23 Hulladék átvételi díj lerakási járulékkal
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
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A projekt megvalósításra, az eszközök beszerzésére előre láthatólag a pályázati ütemtervnek
megfelelően kerülhet sor az alábbiak szerint:
Projektelem*
1. Immateriális javak
2. Tárgyi eszközök/ingatlanok, gépek,
műszaki és egyéb berendezések,
felszerelések, járművek, beruházások,
felújítások
Eszköz beszerzések
Projektmenedzsment
Közbeszerzés
Tanulmányok, vizsgálatok
Tájékoztatás, nyilvánosság
Egyéb projektelem
3. Anyagjellegű ráfordítás
Projektmenedzsment
PR, ismeretterjesztés
Tájékoztatás és nyilvánosság
Összes nettó költség
Nem visszaigényelhető ÁFA
Teljes beruházási költség

Elszámolható költség, Ft
37 000 000

Kezdete
2013. november

Vége
2014. május

2014. január
2013. október
2013. július
2013. július
2013. október

2014. május
2014. június
2013. december
2013. szeptember
2014. június

1 557 446 700
1 516 046 700
10 000 000
18 500 000
2 900 000
10 000 000
0

1 594 446 700
0
1 594 446 700

A pályázati hiánypótlások benyújtása és a pályázat sikeressége érdekében kérem a
Képviselő Testületet, hogy a pályázat megvalósítását támogassa, és a pályázatra
vonatkozó útmutató szerinti kötelező határozatot meghozza.
Település, 2013.XX.YY.

XYZ
Polgármester
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XYZ/2013. (hónap. nap.)
Határozat
XYZ Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta a:
Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/C/13 SZ.„Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” tárgyú pályázat,
RMT jóváhagyása, beszámoló pályázat önerejének mértékéről a közszolgáltatási díjra gyakorolt
várható hatásáról
című előterjesztést.
Az Önkormányzat az előterjesztést megvitatta, és a törvényben foglalt szavazati arányok
figyelembevételével alábbi határozatot hozta:
Határozat
Az Önkormányzat megtárgyalta Dr. Koltainé Farkas Gabriella, a Dél-alföldi Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás munkaszervezet vezetője Környezet és Energia Operatív Program
KEOP-1.1.1/C/13 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának
fejlesztése, informatikai korszerűsítése” tárgyú pályázat, RMT jóváhagyása, beszámoló pályázat
önerejének mértékéről a közszolgáltatási díjra gyakorolt várható hatásáról” tárgyú előterjesztését
és a következő határozatot hozza:
-

Az Önkormányzat támogatja a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat benyújtását. Az
Önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által közzétett „KEOP-1.1.1/C/132013-0004 SZ. pályázat Megvalósíthatósági Tanulmány általános sablon” kötelező 9.
Mellékleteire vonatkozó IV. 24. pontja alapján jelen határozatával igazolja, hogy a DélAlföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által az üzemeltetési koncepció
alátámasztásához felhasznált, illetve a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban
(RMT) feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek. Az Önkormányzat
ezúton igazolja, hogy az intézkedésen kívül a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0006
kódszámú pályázaton kívül, más pályázaton vagy támogatási konstrukcióban az adott
projekthez, illetve projektelemhez kapcsolódóan nem vesz részt, kettős támogatás nem
merül fel.

-

Az Önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által közzétett „Megvalósíthatósági
Tanulmány általános sablon” kötelező mellékleteire vonatkozó IV. 24. pontja alapján az
RMT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát támogatja, a díjképzést
megismerte és annak betartását – az irányadó jogszabályok (a hulladékról szóló 2012.
évi CLXXXV. törvény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakról szóló
miniszteri rendelet) által biztosított keretek között - a támogatás visszafizetésének terhe
mellett vállalja a projekt befejezését követő legalább öt évig.

A határozatnak a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Munkaszervezetének történő
megküldéséről a Jegyző haladéktalanul gondoskodik.
k.m.f.
XYZ
Polgármester

XYZ
Jegyző
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67/2013. (08.27.) TT. sz.
Határozat
A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta:
„Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 SZ. pályázat, RMT
jóváhagyása, beszámoló pályázat önerejének mértékéről a közszolgáltatási díjra gyakorolt
várható hatásáról, döntés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 SZ. pályázat önerőkről és a
szükséges döntések meghozataláról”
című előterjesztést.
A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztést
megvitatta, és a törvényben foglalt szavazati arányok figyelembevételével alábbi
határozatot hozta:
Határozat
A Társulási Tanács megtárgyalta Dr. Koltainé Farkas Gabriella, a Dél-alföldi Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás szakmai vezetője „Környezet és Energia Operatív Program
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 SZ. pályázat, RMT jóváhagyása, beszámoló pályázat
önerejének mértékéről a közszolgáltatási díjra gyakorolt várható hatásáról, döntés a
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 SZ. pályázat önerőkről és a szükséges döntések
meghozataláról” tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozza:
- A Társulás támogatja a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 SZ./13 pályázat
benyújtását. Az Önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által közzétett
„KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 SZ. pályázat Megvalósíthatósági Tanulmány
általános sablon” kötelező 9. Mellékleteire vonatkozó IV. 24. pontja alapján
jelen határozatával igazolja, hogy a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási
Társulás által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához felhasznált, illetve a
Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban (RMT) feltüntetett adatok,
információk a valóságnak megfelelnek. Az Önkormányzat ezúton igazolja, hogy
az intézkedésen kívül a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0006 kódszámú pályázaton
kívül, más pályázaton vagy támogatási konstrukcióban az adott projekthez,
illetve projektelemhez kapcsolódóan nem vesz részt, kettős támogatás nem
merül fel.
- A Társulás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által közzétett „Megvalósíthatósági
Tanulmány általános sablon” kötelező mellékleteire vonatkozó IV. 24. pontja
alapján az RMT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót és díjpolitikát
megismerte és annak betartását – az irányadó jogszabályok (a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakról
szóló miniszteri rendelet) által biztosított keretek között - a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt befejezését követő legalább öt
évig.
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- A Társulás jóváhagyja és elfogadja a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási
Társulás által benyújtott, KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 SZ. Települési
szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése és
informatikai korszerűsítése tárgyú pályázat Részletes Megvalósítható
Tanulmányát, és hozzájárul annak Munkaszervezet Vezető által KSZ részére
történő benyújtásához.
- A Társulás felhatalmazza Dr. Botka László Polgármester Urat a Társulási
Tanács Elnökét a pályázati űrlap, a megvalósíthatósági tanulmány, valamint a
„KEOP 1.1.1/C/13 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című nyilatkozat
aláírására.
- A Társulási Tanács felkéri a Társulás Munkaszervezet vezetőjét, hogy a pályázat
nyertessége esetén a Támogatási Szerződés aláírását követően nyújtson be
Önerő-támogatási igényt Tanács tájékoztatása mellett a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség illetve az önerő támogatási forrásokat kezelő mindenkori szervek
részére.
- A Társulási Tanács felkéri a Tagönkormányzatok Polgármestereit, hogy jelen
előterjesztést a Tagönkormányzatok Képviselőtestülete elé – jelen
előterjesztésben foglalt „előterjesztés sablon” alapján - terjesszék, és a pályázati
dokumentáció előírásainak megfelelően – jelen előterjesztésben foglaltak
„határozat sablon” alapján - az RMT-ben bemutatott üzemeltetési koncepció,
díjpolitika támogatását kérjék, továbbá igazolják, hogy a díjképzést megismerték
és annak betartását, támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalják a projekt
befejezését követő öt évig.
A határozatról szóló jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak: a tisztségviselők, a Társulási
Tanács elnöke, tagjai, Pénzügyi Bizottsága.
k.m.f.

Dr. Botka László sk.
Társulási Tanács Elnöke
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Iktatószám:

81/2013. (12. 12.)

Tárgy:

Tájékoztató a KEOP-1.1.1/C/13-20130004 sz. pályázat előrehaladásáról, a
pályázat önerejének mértékéről, döntés a
pályázat önerejének településenkénti
felosztásáról,
a
szükséges
testület
határozatok meghozataláról

Melléklet:

-

-

KEOP-1.1.1/C/13. kódszámú pályázat
önerő viselésének a Társulást alkotó
tagönkormányzatok
közötti
megosztását bemutató táblázat
előterjesztés sablon
határozat sablon

Előterjesztő:

Dr. Koltainé Farkas Gabriella

Véleményezésre megküldve:

Társulási tagönkormányzatok jegyzőinek
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Tisztelt Társulási Tanács!
A társulás területén működő hulladékgazdálkodási rendszer átalakítása, teljesebbé tétele a
magas beruházási költségek figyelembe vétele mellett csak pályázati támogatások igénybe
vételével valósulhat meg rentábilisan.
Az alábbi táblázatban mutatjuk be a benyújtott pályázat alapadatait.

A projekt címe:

A Dél-alföldi Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás
hulladékgazdálkodási rendszerének
fejlesztése eszközbeszerzésekkel

Projektgazda neve:

Dél-alföldi Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás

Projektgazda székhelye:
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
A projektgazda ÁFA visszaigénylési jogosultsága
Igen
Érintett települések száma (db)
32
Érintett lakosság (ezer fő)
265 891
A projekt megvalósítás tervezett kezdete (év, hó)
2013.09.02
A projekt megvalósítás tervezett befejezése (év, hó) 2014.06.30
Várható támogatás (Ft)
1 435 27 5350
Várható teljes beruházási költség (Ft)*
1 594 446 700
* Csak a pályázat keretében elszámolandó költségek, beleértve az önrészt is.
A cégszerűen aláírt, pályázati alapdokumentum 2013.07.22-én 8.00-kor került átadásra a
Közreműködő Szervezetnek.
NKEK 2013. július 29-én kelt levele alapján a pályázat a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004
SZ./13-2013-0004 azonosító számmal befogadásra került.
A KSZ által 2013.08.06-án megküldött pályázati hiánypótlásnak 2013.08.29-én tett eleget a
Társulás.
Irányító Hatóság részére a 2013. október 03-án érkezett tisztázó kérdésekre tett válaszok
határidőn belül 2013.10.21-én kerültek megküldésre.
Jelenleg a pályázat értékelése folyamatban van, a Támogatói döntés meghozatala 2013.
december közepén várható.
A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a
66/2013. (08.27.) TT. sz. határozatával az alábbi döntést hozta:
- Társulási Tanács felkéri a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás szakmai
vezetőjét, hogy készítse elő az előkészítési költségek viselésének a Társulást alkotó
pályázattal érintett tagönkormányzatok közötti megosztását, és azt terjessze
jóváhagyásra a Társulási Tanács elé.
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A fentieknek megfelelően a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás szakmai
vezetője a mellékletben csatolt KEOP-1.1.1/C/13. kódszámú pályázat önerő viselésének a
Társulást alkotó tagönkormányzatok közötti megosztását bemutató táblázatot készítette el.
Kérem a Tisztelt Tanácsot, hogy a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által
benyújtott KEOP-1.1.1/C/13. kódszámú, „Települési szilárd hulladék-gazdálkodási
rendszerek eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” tárgyú pályázat önerő
finanszírozásának bemutatása tárgyú táblázatát, a pályázat hiánypótlásának biztosítása
érdekében jóváhagyni szíveskedjen.
Az önerő finanszírozásának felosztásának elfogadása esetén Társulási Tanács felkéri a
Tagönkormányzatok Polgármestereit, hogy jelen előterjesztést a Tagönkormányzatok
Képviselőtestülete elé – jelen előterjesztésben foglalt „előterjesztés sablon” alapján terjesszék, és a pályázati dokumentáció előírásainak megfelelően – jelen előterjesztésben
foglaltak „határozat sablon” alapján - az önerő vállalására vonatkozó testületi
határozataikat 2013. december 31-ig meghozzák.
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy jelen előterjesztés, valamint a csatolt
dokumentumok alapján a javasolt döntést határozatukban jóváhagyni szíveskedjenek.

Dr. Koltainé Farkas Gabriella
szakmai vezető
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KEOP-1.1.1/C/13. kódszámú pályázat, önerő viselésének a Társulást alkotó tagönkormányzatok közötti megosztása
Önerő számítása
Sorszám

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Település

Algyő
Ásotthalom
Baks
Balástya
Bordány
Csengele
Deszk
Dóc
Domaszék
Ferencszállás
Forráskút
Kelebia
Kistelek
Kiszombor
Klárafalva
Kübekháza
Mórahalom

Ópusztaszer
Öttömös
Pusztamérges
Pusztaszer
Röszke
Ruzsa
Sándorfalva

Szatymaz
Szeged
Tiszasziget
Tompa

Beruházás összesen

Várható önerő igény
beruházások (Ft nettó)

15 140 000 Ft

1 511 405 Ft

3 850 000 Ft

384 340 Ft

3 200 000 Ft
2 000 000 Ft

319 451 Ft
199 657 Ft

11 800 000 Ft

1 177 977 Ft

6
5
44
1

655
574
4 472
149

570
750
800
500

000
000
000
000

Ft
Ft
Ft
Ft

0 Ft
350 606 700 Ft
4 510 000 Ft
0 Ft
900 000 Ft
720 000 Ft
8 975 000 Ft
8 450 000 Ft
0 Ft
5 350 000 Ft
1 065 023 000 Ft

874
014
320
743

Ft
Ft
Ft
Ft

35 000 569 Ft
450 227 Ft
0 Ft
89 846 Ft
71 877 Ft
895 962 Ft
843 552 Ft

Lakosság száma (Fő) csak a projektben részt
vevő településekre
nem tervez beruházást
4 023
nem tervez beruházást
3 417
nem tervez beruházást
1 958
3 665
nem tervez beruházást
4 927
nem tervez beruházást
2 356
2 646
7 100
3 840
nem tervez beruházást
nem tervez beruházást
6 090
2 295

nem tervez
534 083 Ft
106 319 734 Ft
nem tervez
nem tervez

Újszentiván
Üllés
Zákányszék
Zsombó

800 000 Ft

79 863 Ft
nem tervez

Összesen

4 000 000 Ft
9 102 000 Ft
1 553 046 700

399 314 Ft
908 640 Ft
155 038 447

*csak a beruházásban részt vevő tagönkormányzat lakosságát figyelembe véve
Támogatási intenzitás (%)
Önerő

Támogatás (Ft)
Önerő (Ft)
Ellenőrzés

90,017142%
9,98%
1 435 275 350
159 171 350

0 Ft
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1 265
1 480
3 252
2 533
beruházást
4 666
170 285
beruházást
beruházást
1 703
beruházást
2 758
3 532
233 791

Lakosság aránya*

0,0172
0,0146
0,0084
0,0157
0,0211
0,0101
0,0113
0,0304
0,0164

0,0260
0,0098
0,0054
0,0063
0,0139
0,0108
0,0200
0,7284

0,0073
0,0118
0,0151
1

Szolgáltatások
lakosság arányos
költsége

712 398 Ft
0 Ft
605 087 Ft
0 Ft
346 725 Ft
649 003 Ft
0 Ft
872 479 Ft
0 Ft
417 203 Ft
468 557 Ft
1 257 277 Ft
679 992 Ft
0 Ft
0 Ft
1 078 425 Ft
406 401 Ft
0 Ft
224 008 Ft
262 080 Ft
575 868 Ft
448 547 Ft
0 Ft
826 261 Ft
30 154 279 Ft
0 Ft
0 Ft
301 569 Ft
0 Ft
488 390 Ft
625 451 Ft
41 400 000

Szolgáltatások
önerő igénye
lakosság
arányosan (Ft)
71 118 Ft
60 405 Ft
34 613 Ft
64 789 Ft
87 098 Ft
41
46
125
67

649
775
512
883

Ft
Ft
Ft
Ft

107 658 Ft
40 570 Ft
22
26
57
44

362
163
488
778

Ft
Ft
Ft
Ft

82 484 Ft
3 010 259 Ft

30 105 Ft
48 755 Ft
62 438 Ft
4 132 903 Ft

Önerő összesen
(Ft)

1 582 522 Ft
0 Ft
444 745 Ft
0 Ft
354 065 Ft
264 446 Ft
0 Ft
1 265 076 Ft
0 Ft
697 523 Ft
620 790 Ft
4 597 833 Ft
217 626 Ft
0 Ft
0 Ft
35 108 227 Ft
490 797 Ft
0 Ft
112 208 Ft
98 040 Ft
953 450 Ft
888 329 Ft
0 Ft
616 567 Ft
109 329 990 Ft
0 Ft
0 Ft
109 968 Ft
0 Ft
448 070 Ft
971 078 Ft
159 171 350

Iktatószám:

___/2013. (__________)

Tárgy:

Tájékoztató a KEOP-1.1.1/C/13-20130004 sz. pályázat előrehaladásáról, a
pályázat önerejének mértékéről, döntés a
pályázati
önerő
____________-re
(település neve) eső részének biztosításától

Előterjesztő:

_____________________(polgármester)
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Tisztelt Képviselő testület/Közgyűlés!
A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás területén működő hulladékgazdálkodási
rendszer átalakítása, teljesebbé tétele a magas beruházási költségek figyelembe vétele mellett
csak pályázati támogatások igénybe vételével valósulhat meg rentábilisan.
Az alábbi táblázatban mutatjuk be a benyújtott pályázat alapadatait.

A projekt címe:

A Dél-alföldi Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás
hulladékgazdálkodási rendszerének
fejlesztése eszközbeszerzésekkel

Projektgazda neve:

Dél-alföldi Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás

Projektgazda székhelye:
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
A projektgazda ÁFA visszaigénylési jogosultsága
Igen
Érintett települések száma (db)
32
Érintett lakosság (ezer fő)
265 891
A projekt megvalósítás tervezett kezdete (év, hó)
2013.09.02
A projekt megvalósítás tervezett befejezése (év, hó) 2014.06.30
Várható támogatás (Ft)
1 435 27 5350
Várható teljes beruházási költség (Ft)*
1 594 446 700
* Csak a pályázat keretében elszámolandó költségek, beleértve az önrészt is.
A projekt keretén belül a jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére kerülne sor az
alábbi területeken:
 Hulladékgyűjtő járművek és edények beszerzése a kevert települési hulladékok
begyűjtő infrastruktúrájának fejlesztésére, az elhasznált nem támogatásból beszerzett
edényzetek cseréje érdekében, a zsákos gyűjtés felszámolása és modern, költséghatékony módon üzemeltethető járművek beszerzése.
 Munkagépek beszerzése a hulladéklerakó hatékonyabb kiszolgálásához
 Informatikai fejlesztés
 Járatoptimalizálás a logisztikai költségek csökkentése érdekében
 Edényazonosító rendszer és szükséges software és hardware fejlesztés
 Acél konténerek beszerzése az intézményi és közterületi kommunális gyűjtés
biztosítása érdekében.
A pályázati alapdokumentum 2013.07.22-én került átadásra a Közreműködő Szervezetnek.
A pályázat befogadásra került, a szükséges hiánypótlásokat és a tisztázó kérdésekre adott
válaszokat a Társulás határidőn belül elküldte a Közreműködő Szervezet részére.
Jelenleg a pályázat értékelése folyamatban van, a Támogatói döntés meghozatala 2013.
december közepén várható.
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Kérem a Képviselő testületet/Közgyűlést, hogy a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási
Társulás által benyújtott KEOP-1.1.1/C/13. kódszámú, „Települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” tárgyú
pályázat önerő finanszírozásának bemutatása tárgyú táblázata alapján, a _____________
településre eső önrész vállalását a 2014. évi költségvetés terhére jóváhagyni szíveskedjen.

_____________________________
Polgármester
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_____/2013. (__________.) ____. sz. határozat

Határozat
__________ Község/Nagyközség/Város Képviselő-testülete/Közgyűlése megtárgyalta a
„Tájékoztató a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 sz. pályázat előrehaladásáról, a pályázat
önerejének mértékéről, döntés a pályázati önerő ____________-re (település neve) eső
részének biztosításától”
c. előterjesztést.
__________
Község/Nagyközség/Város
Képviselő-testülete/Közgyűlése
előterjesztést megvitatta, és az alábbi határozatot hozta:

az

1. A Képviselő testület/Közgyűlés a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási
Társulás által beadott KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 pályázat kapcsán felmerült,
_________ településre vonatkozó önerőt, __________ Ft-ot biztosítja 2015. évi
költségvetésének terhére.
2. A Képviselő testület/Közgyűlés vállalja, hogy amennyiben a pályázat támogatásban
részesül az 1. pontban megjelölt összeget az önkormányzati költségvetés elfogadását
követően 15 napon belül átadja a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási
Társulás részére.
Határidő: azonnal
Felelős: ___________ polgármester
A határozatról értesül:
Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
____________ polgármester
____________ jegyző
____________ pénzügyi osztályvezető
Irattár

__________________
polgármester

__________________
jegyző

81/2013. (12. 12.) TT. sz.

Határozat
A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta:
„Tájékoztató a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 sz. pályázat előrehaladásáról, a pályázat
önerejének mértékéről, döntés a pályázat önerejének településenkénti felosztásáról, a
szükséges testület határozatok meghozataláról”
c. előterjesztést.
A Dél-alföldi Térségi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa az
előterjesztést megvitatta, és a szavazati arányok figyelembevételével az alábbi
határozatot hozta:

-

-

Elfogadja a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 projektszámú a Dél-alföldi Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás Települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszerek
eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése tárgyú projekt
előrehaladásáról szóló tájékoztatót.
Társulási Tanács az előterjesztés mellékletét képező KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004
projektszámú pályázat önerő viselésének a Társulást alkotó tagönkormányzatok
közötti megosztását jóváhagyja és elfogadja, valamint felkéri a Tagönkormányzatok
Polgármestereit, hogy a jelen előterjesztésben foglaltak „határozat sablon” alapján
- az önerő vállalására vonatkozó testületi határozataikat 2013. december 31-ig
meghozzák.

A határozatról szóló jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak: a tisztségviselők, a
Társulási Tanács elnöke, tagjai, Pénzügyi Bizottsága.

Dr. Botka László sk.
Társulási Tanács Elnöke
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KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI STRATÉGIA

Érvényes: Pusztaszer településre
Készítette és jóváhagyta: Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Bevezetés:
Pusztaszer település közel sem tartozik a bűncselekményileg fertőzött települések közé, de annak
érdekében, hogy megőrizzük ezt a szintet fel kell készülnünk a környezetünkben jelenlévő gondokra,
negatív folyamatokra és szükséges azokat megelőzni. Településünk közbiztonsága érdekében tett
intézkedések – KMB iroda, térfigyelő rendszer fejlesztése, propaganda tevékenység stb. –támogatása,
fenntartása, fokozása.
A modern polgári demokráciákban felértékelődik az intézményes nevelés szerepe. A megváltozott
társadalmi viszonyok következtében a szociális szféra szerepe megnőtt és feladatai kibővültek.
A mai család működése során csökken az óvó-értékközvetítő hatás, mert egyrészt a szülőknek
kevesebb idejük jut a gyermekükre a szükségesnél, másrészt maguknak a szülőknek is alkalmazkodási
problémát okoz jelenlegi feladatuknak történő megfelelés. Különösen a technikai fejlettség okozta
hatás –internet, okos telefonok- mert olyan generáció nő most fel ahol a családi nevelő hatás csökken.
A fiataloknál gondot okoz az elutasítási és konfliktuskezelési technika. A szülők pedig nem tudják
milyen hatásokkal és milyen személyiségparamétereket kell erősíteni a gyerekükben a megelőzés
érdekében. Ezért a civil szervezetek, kisebbségi önkormányzatok és nevelési-, oktatási intézmények
felelősége nőtt meg, hogy miképpen és milyen eredményességgel biztosítják az eredményes
szocializációhoz szükséges hatásokat (képességfejlesztés, készségek kialakítása), például a
drogozással kapcsolatos "immunitás" megszerzéséhez.
Ez nehéz és olykor konfliktusokkal teli folyamat, mert az oktatási-nevelési intézmény szembekerülhet
ellentétes hatásokkal is.
A prevenciós munka nem korlátozódhat egyetlen tantárgyra és nem kötődhet csak egyetlen
személyhez. El kell érni, hogy az egész intézmény komplex nevelési hatásrendszerébe egységes
pedagógiai állásfoglalás és gyakorlat épüljön be külső szakemberek bevonásával. A
személyiségfejlesztő munka részeként kell a gyermekek, fiatalok életvezetési stílusát úgy alakítani,
hogy képessé váljanak az antihumánus szenvedélyek tudatos elutasítására, megfelelő
konfliktuskezelésre, az egészséges életvitelre. Minden nevelési helyzetben biztosítani, kell, hogy a
segítségre szorulók és támogatást igénylők megkapják a szükséges odafordulást és törődést.
A stratégia célja:
A korszerű társadalmi bűnmegelőzés szellemében megfelelő keretet biztosítson a településen élőknek
az alapvető emberi jogok érvényesítése, az életminőséget javító közbiztonság megteremtése, a
jogsértéseket előidéző okok és az áldozattá válás veszélyének csökkentése érdekében tevékenykedők
közötti célirányos párbeszéd megteremtése érdekében kifejtett tevékenységéhez..
Ez a koncepció alapvető irányvonal, vezérfonal a stratégiai irányváltáshoz. Lényege, hogy biztosítsa
az azonos gondolatmenetet a bűnmegelőzési stratégia megalkotásához és az egységes gyakorlat
kialakításához.
Célja: hosszabb távra kijelölni a bűnmegelőzési alapelveket, amelyekkel az egységes szemlélet
irányába kívánjuk orientálni a résztvevő partnereket.
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Alapelvek:
1./
A lakosság biztonságérzetének és életminőségének javítása legyen a településpolitika
meghatározó eleme.
2./ Az Önkormányzat törekedjen arra, hogy felelős döntéseivel kiszámítható és biztonságos
környezetet teremtsen az itt élők, dolgozók, tanulók és az ide látogatók számára.
3./ A bűnmegelőzés a problémák felismerésére és átfogó, az egyes szakterületek tapasztalatainak
összegzésére és egységes szemlélet kialakítására épül.
4./ A közbiztonság fokozása és a bűnmegelőzés okán bevezetett intézkedések tiszteletben tartják az
emberi méltóságot és az alapvető emberi jogokat.
A közbiztonság és a bűnmegelőzés fogalma:
A közbiztonság nem más, mint amit a szó jelent: a „köz” biztonsága, vagyis az hírnevét, vagyonát,
valamint az állampolgárok életét, testi épségét, személyes szabadságát, anyagi javait mindenki
tiszteletben tartja és azt az állam - erőszakszervei útján - szavatolja állampolgárok mindenkori
közbiztonság érzete, amely általában szubjektív, ugyanakkor ezt a szubjektivitást jellemzően a
közbiztonságérzetet befolyásoló objektív események és állapotok határozzák meg. Más
megfogalmazásban: közbiztonság alatt értünk olyan közállapotot, társadalmi rendet, amelyben mind az
állami, társadalmi, gazdasági szervek jó gyakorlataikkal alakítani ki és tartanak fenn.
A biztonságos élet azt jelenti, hogy az állampolgárok a jogaikat és a kötelezettségeiket háborítatlanul,
félelem nélkül érvényesíthetik. Ezen túl a közbiztonság a szociális, az egészségügyi, a kulturális
ellátottsághoz, és a megélhetéshez, valamint a köz-és a magánélet harmóniájához, és nem utolsó
sorban a demokratikus társadalom morális követelményeihez való jogot és alkalmazkodást is jelenti.
Bűnmegelőzésen azt a társadalmi együttműködést értjük, amely az állam és intézményei irányításával,
a jogszerű lakossági önszerveződések támogatásával, céltudatos közösségi összefogással szervezi és
biztosítja a jogkövető többség védelmét a törvénysértő magatartásokkal szemben, ha szükséges külső,
törvények által biztosított beavatkozásokkal azokba a társadalmi folyamatokba, melyek a bűnözést
kiváltják. Bűnmegelőzés tehát minden olyan intézkedés és beavatkozás, amelynek célja vagy
eredménye a bűnözés mennyiségi csökkentése, az állampolgárok biztonságérzetének minőségi
javítása, történjék akár a bűnalkalmak csökkentésével, a bűnözést előidéző okok hatásának
mérséklésével, a sértetté válás megelőzésével.
A bűnmegelőzés három pillére:
A korszerű bűnmegelőzési stratégiának olyan célkitűzéseket kell megfogalmaznia, illetve olyan
cselekvési programra kell törekednie, ahol egyidejűleg alkalmazásra kerülnek olyan intézkedések,
melyek:
- csökkentik a bűncselekményeket előidéző okok hatását;
- csökkentik a sértetté válás veszélyét;
- redukálják a bűnalkalmak számát.
Az intézkedéseknek eme hármas pillérére támaszkodva növelhető az egész közösség biztonsága,
javítható az élet minősége és egyben az emberi jogok érvényesülése.
A megelőzési felfogás:
A bűnözés okai és feltételei között meg kell említeni az ún. „nagy környezetbe” (makromilliő)
tartozó szociális ellátottságot, az egészségügyi és közigazgatási fejlettséget, a műveltségi szintet, az
igazságszolgáltatás pontosságát, gyorsaságát, a munkanélküliség mértékét és az általa érintett
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rétegeket, az általános gazdasági helyzetet, a létminimum szintje alatt és annak közelében élők számát,
a lakáshelyzetet és a szociális ellátottsághoz szervesen kapcsolódó további tényezőket.
A személyiség kialakulását is közvetlenül befolyásoló „kis környezet” (mikromilliő) – a család, az
iskola, a munkahely, a baráti kapcsolatok, szórakozási lehetőségek és szokások – is befolyásolják a
bűnözés mértékét és minőségét.
A megelőzést elsődlegesen a makro- és mikrokörnyezetben – elsősorban a helyi viszonyokra
figyelemmel - lévő okokra tekintettel kell végezni!
Másodlagos jelentőségű, de rendkívül fontos a megelőzés szempontjából a bűncselekmények
felderítése, a büntetőjogi felelősségre vonás és a helyzeti jellegű prevenció, mely feltételek köre, a
bűnalkalmak korlátozását, az áldozattá válás elkerülését jelenti. Ekkor a bűncselekmények jellemző
előfordulási helyének ellenőrzéséről, környezetének átalakításáról, az elkövetést lehetővé tévő
szituációk csökkentéséről, az elfogás kockázatának növeléséről (Pl.: tárgyak megerősítése, lakossági
szerveződések, térfigyelő rendszerek kiépítése stb.) van szó.
A feladatokat nem lehet, de nem is szabad egymástól átvállalni, az egyes területek nem moshatók
össze.
Az okok és feltételek áttekintéséből következik, hogy a megelőző munka állami,
önkormányzati és társadalmi feladat.
A közbiztonság helyzetét, minőségét meghatározó elemek:
A bűncselekmények gyakori áldozatai a gyermek és fiatalkorúak, valamint egyedül élő idős korúak,
akik a vagyon és élet elleni bűncselekmények tekintetében kiemelt áldozatok. Magatartásukra
jellemző, fiataloknál, hogy hivalkodnak értékeikkel, nem vigyáznak azokra, sokszor a legalapvetőbb
vagyonvédelmi intézkedéseket sem teszik meg. Kiskorú áldozatoknál az elkövetővel szemben a
kiszolgáltatottság (nevelése, felügyelete alatt áll), az életmódból, életvitelből adódó veszélyeztetettség,
valamint a védekezésre és az akaratnyilvánításra képtelen állapot a legjellemzőbb oka az áldozattá
válásnak. Időskorúakra jellemző a hiszékenység és koruknál fogva a figyelmetlenség.
Az elkövetők között az országos statisztikai adatok szerint nő a fiatalkorúak aránya; tetteik egyre
erőszakosabbak, agresszívebbek, s jellemzően nem ismerik fel tettük súlyát, a következményektől nem
tartanak. Az iskolások körében gyakori a csoportos elkövetési mód, mely pszichés alapon erőt ad
nekik, nagyobb félelem keltésére alkalmasak, így bátrabbak.
A fogyatékkal élők csoportjából elsősorban azok a személyek veszélyeztetettek, akik semmilyen
érdekképviseleti csoportba, együttélési közösségbe nem tartoznak.
Kisebbségek és a bűnmegelőzés:
A kisebbségben élők magasabb létszáma és meghatározott helyekre koncentrálódása megnehezíti az
adott társadalomba való integrálódásukat. A kisebbségi csoportok körében gyakori a nyugtalanság, a
jövőtől való félelem, és különösképpen a fiatalok körében a kilátástalanság érzése. A közösségi
bűnmegelőzés szakmai törekvései közé tartozik a társadalmi befogadás és a tolerancia erősítése, az
előítéletek elleni fellépés és a diszkrimináció minden formája elleni következetes küzdelem.
Feladatok:
A nem roma és roma közösségek, migránsok különböző életvitelét – amely a település társadalmi
környezetet színesíti, gazdagítja – , kötelesek vagyunk tiszteletben tartani, és olyan előítélet-mentes
intézkedéseket hozni, amelyek biztosítják ezen közösségek és egyének érvényesülését. Ezen
tevékenység biztosítása azonban nem járhat a többségi társadalom érdekeinek sérelmével. Meg kell
találni, a megyei, járási és a települési bűnözés kihívásaira a helyben hatékony megoldásokat. Ezt
folyamatos helyzet elemző és értékelő tevékenységgel lehet megoldani.
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A fiatalok és a bűnözés:
A fiatalkorúak bűnözési aránya országosan magas, az elkövetők átlagéletkora csökken, egyre
fiatalabbak követnek el néha súlyos bűncselekményeket. A bűnelkövetők között olyan fiatalokat
találunk, akik az iskolarendszerből lemorzsolódnak, sokat hiányoznak, súlyos családi problémákkal
küzdenek és kiesnek a szociális gondoskodás hálójából.
A vandalizmus, a köztulajdon és a tömegközlekedési eszközök rongálása, a szegényebb rétegekből
kikerülő, bandába tömörülő fiatalok által elkövetett rongálások. A fiatalkorú, nem ritkán gyermek
csoportok üzleteket, játéktermeket fosztanak ki, megfélemlítik az embereket és rongálják a
köztulajdont. A felnőtt társadalom felelőssége, hogy mennyire tudja ettől megóvni a települést,
mennyire lesz képes megelőzni ezeket a cselekményeket. A vandalizmus jelei a grafittik
elszaporodásával, azok megjelenésével kerülnek felszínre a kezdeti stádiumban.
A fiatalok hétvégi szórakozását gyakran kíséri elsősorban alkohol- és kábítószer-fogyasztás, amit önés közveszélyes autózással, motorozással fejeznek be. Bár ez utóbbi nem igazán jellemző településünk
fiatal lakóira, de a máshonnan ide látogatók hatása nem hagyható figyelmen kívül.
Sok gyermek esik a szexuális zaklatás és erőszak áldozatául, amelyek a félelem vagy a családi nyomás
hatására legtöbbször látenciában maradnak. A gyermekprostitúció, a gyermekpornográfia
Magyarországon is gyorsan terjed, nem tudni, hogy mikor éri el élettereinket.
A fiatalkorú bűnözés növekedése annak tudható be, hogy a fiatalokat sújtja a családi kötelékek
lazulása, a munkanélküliség, a kilátástalanság, és csábítja őket a szemük elé táruló gazdagság, az áruk
és szolgáltatások sokasága, azok a luxuscikkek, amelyeket nem engedhetnek meg maguknak. A
televízióban közvetített erőszak szintén elhomályosítja a határvonalat a megengedett és a tiltott
magatartás között. A bűnözést nemritkán a magabiztosságuk kifejezésének is tekintik. A fiatalok
nagyfokú szegénysége kihat a családra és az egyedülállóvá vált férfiak könnyen engednek a bűnözés
csábításának. Az apa nélküli családokban felnövő gyerekek számára pedig hiányzik a pozitív
szerepmodell.
A fiatalok a bűnözés kapcsán nemcsak elkövetőként lehetnek érintettek, hanem igen gyakran a
bűnözés áldozataivá is válhatnak. Eljött az ideje annak, hogy a fiatalokat nemcsak az iskolákban,
hanem minden szinten bevonjuk a bűnmegelőzési folyamatokba.
Feladatok:
1./ fel kell ismerni, hogy a fiatalkorú bűnözés kezelésének hagyományos eszközei és módszerei már
nem eredményesek. A helyzet javítása érdekében minden intézményt – az óvodákat, iskolákat, a
hivatalokat, a speciális intézeteket és azok dolgozóit – bűnmegelőzési szempontból ösztönözni
szükséges egy új típusú gondolkodásra;
2./ hivatalosan is el kell ismerni, hogy a fiatalok kulcsszerepet játszanak a lakókörnyezetük jövőjének
alakításában, és törekedni kell arra, hogy aktívan együttműködjenek, részt vegyenek a közösségi
életben;
3./ felismertük, hogy a fiatalkori bűnözés kialakulását az alacsony iskolázottság és az oktatás nem
megfelelő színvonala is befolyásolja, ezért lépéseket kell tennünk az iskolai teljesítmény folyamatos
növelése érdekében;

4./ őszinte párbeszéd szükséges a fiatalokkal, melynek során megfelelő kérdéseket kell feltenni, és
odafigyelni őszinte válaszukra. Be kell vonni őket a jövőjüket érintő döntések meghozatalába,
elfogadva azt, hogy a fiatalok a saját problémáik megoldásának részét képezik, és partnerként
kezelhetjük őket.
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Az iskolai erőszak és a drogfogyasztás megelőzése:
A gyermekek és a fiatalok kötődésének hiánya alapvető tényező az iskolán belüli és kívüli erőszak
előfordulásában. Ez különösen az alkohol- és drogfogyasztásban, továbbá a társak bántalmazásában,
zaklatásában nyilvánul meg, amelyek mára már Európa-szerte – nem egy helyen hazánkban is - súlyos
problémát jelentenek az iskolákban. Túl sok fiatal, elsősorban a hátrányos körülmények között élők,
nem tudják elérni a képességeiknek megfelelő eredményeket az oktatási rendszerben. Ez azt
eredményezi, hogy az iskolát elvégzők nagy aránya küzd számolási, írás-olvasási és egyéb tanulási
zavarokkal. Ők csak nagyon nehezen találnak majd bármilyen munkahelyet.
Hiányzik a szülői támogatás és ösztönző erő is, nem elegendő a családi jövedelem, és nem javulnak
elég gyorsan az életkörülmények. A fiatalok viselkedését és teljesítményét a saját korcsoportjuk
viselkedése is döntően befolyásolja, sőt meghatározza.
Feladatok:
1./ az iskolák megfelelő színvonalú egészségügyi és szociális szolgáltatásokat nyújtsanak a diákoknak,
különös tekintettel a hátrányos helyzetű területekről származó gyerekekre, akiknek az iskolai
lemaradásuk leküzdéséhez nélkülözhetetlenek a teljes körű egészségügyi és szociális szolgáltatások;
2./ a szülők és a helyi közösségi szervezetek közreműködése kulcsfontosságú a társadalmi
kirekesztettség leküzdésében és a hátrányos helyzetű tanulók iskolai eredményességének,
motivációjának, igényeinek növelésében, ezért ösztönözni és segíteni kell az ilyen próbálkozásokat;
3./ az olyan esetekben, ahol az iskola konkrét problémákat tapasztal az alkohollal, a kábítószerekkel
való visszaélés terén, ott az egész iskolára kiterjedően kell kialakítani egy új szemléletet, bevonva a
szülőket, az iskolaszék tagjait, a diákokat, a tanárokat és a lakókörnyezeti közösséget is annak
érdekében, hogy megállapodásra jussanak a tantervbe beépítendő stratégia kialakítását illetően. Az
iskola ilyen irányú munkájához segítséget kell nyújtani a különböző egészséges életmódot,
bűnmegelőzést célzó programok felkínálásával.
A nők és időskorúak ellen elkövetett erőszak:
Egyre nagyobb figyelem irányul a gyermekek, nők ellen családon belül és munkahelyen elkövetett
erőszakra. Leginkább a helyi hatóságoknak akad dolguk az ilyen jellegű erőszakos cselekményekből
következő szociális és egészségügyi problémákkal. A nők gyakran titkolják az erőszakot, amelynek az
oka, hogy feljelentés esetén a hatóságoknál nem találnak kellő megértésre, támogatásra és védelemre.
A családon belüli fizikai és szexuális erőszak szorosan összefügg a titkolózással, a szégyennel és a
magánnyal. A gyermekek (és anyjuk), a nők félnek a megtorlástól vagy az újabb támadástól, amit
akkor kell elszenvedniük, ha panaszt tesznek vagy ellenállnak. Nincsenek hivatalos statisztikák e
probléma súlyosságáról. A családon belüli erőszaknak is csak kis százaléka jelenik meg a
rendőrségnél, és a rendőri beavatkozás is csak ritkán mondható hatékonynak. Az erőszakos
cselekmények elkövetője legtöbbször az áldozat által jól ismert férfi, általában nevelő apa, a férj vagy
az élettárs. Az emberölések női áldozatainak több mint a felét a partnerük vagy volt partnerük ölte
meg. Az ilyen típusú erőszak okát a kriminológusok a nemek közötti egyenlőtlenségben és
társadalmunk változatlanul patriarchális nézeteiben keresik. A nők ugyanakkor erősen hajlamosak a
bűnözéstől való félelemre, akár valóságos, előrelátható, akár lehetséges, bekövetkezhető esetekről
legyen szó. A bizonytalanság korlátozza a nők mozgásszabadságát és függetlenségét.
Feladatok
1./ értelmezni a családon belüli erőszak fogalmát, és ennek megfelelően kialakítani a konkrét
elképzeléseket és a legmegfelelőbb gyakorlatra vonatkozó elveket és irányokat a családon belüli
erőszak visszaszorítása érdekében a csoportban résztvevő szervezetekre vonatkozóan;
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2./ biztosítani, hogy az erőszakos cselekmények áldozatául esett nők, gyermekek számára létrehozott
szolgáltatások váljanak a helyi hatóságok intézkedéseinek központi elemeivé. Olyan bizalmas légkört
kell teremteni, amelyben az áldozatok kifejezhetik félelmüket;
3./ kampányokat támogatni annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet a nők, gyermekek által
elszenvedett fizikai és szexuális erőszak problémájára.
Feladatrendszer:
1./ A gyermek- és fiatalkori bűnözés csökkentése.
A gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzésében, a drog prevencióban érintett valamennyi szervezet
és intézmény közötti együttműködésre lehetőséget teremtő koordinációs fórum létesítése és
működtetése.
Anyagi forrás megteremtése (pályázati lehetőségek) a bűnmegelőzést is szolgáló helyi szabadidős,
kulturális és sportprogramokhoz.
Civil bűnmegelőzési programok, pályázatok támogatása, koordinálása.
2./ A település közösségi életterei biztonságának fokozása.
Ösztönző módszerek kialakítása a helyi biztonságérzetet csökkentő környezeti hatások, tevékenységek
jelzésének fogadására, mint pl.: fokozott italfogyasztás, 18 év alattiak alkohollal történő kiszolgálása,
drogfogyasztás-terjesztés, tömegeket vonzó szórakozóhelyek, egyéb aszociális, deviáns magatartások.
A média –helyi közösségi portálokon belüli csoportok kialakítása - eszközeinek bevonása, ösztönzése
a bűnözést csökkentő programok népszerűsítésébe.
3./ A családon belüli erőszak megelőzése.
Szakemberek és családsegítő intézmények bevonásával módszerek kidolgozása a családon belüli
erőszak felmérésére, kezelésére.
Jelző és segélykérő rendszer működtetése, civil és egyházi koordináció szervezése.
Partneri kapcsolatok:
Az eredményes bűnmegelőzés elképzelhetetlen széles körű partneri kapcsolatok nélkül. A település
képviselő testülete a bűnmegelőzési tevékenysége során célirányos és eredményes partneri
kapcsolatokra törekszik:
1./ elsősorban a Rendőrség, szükség esetén Ügyészség, a Bíróság, Járási hivatalt, a Nemzeti Adó és
Vámhivatal szerveivel és szervezeteivel,
2./ a tűzoltóság, a katasztrófavédelem a közterület-felügyelet, a környezetvédelem, a polgárőrség,
egyéb rendészeti feladatokat ellátó szervezetekkel,
3./ az egészségügyi-szociális, oktatási és kulturális intézményekkel, munkaügyi szervezetekkel,
4./ tevékenységükkel a bűnmegelőzést elősegítő civil szervezetekkel, alapítványokkal, egyesületekkel,
egyházakkal,
5./ a média képviselőivel.
Bűnmegelőzési kommunikáció
A partneri kapcsolatokra alapozott bűnmegelőzési és ifjúságvédelmi stratégia nem képzelhető el jól
szervezett, hatékonyan működő kommunikációs lánc nélkül. Ki kell alakítani az önkormányzat és az
együttműködő szervezetek között a kölcsönös információ átadásának leghatékonyabb csatornáit.
A lakosság felé reális tájékoztatást, felvilágosítást kell adni, felhasználva a meggyőzés eszközeit.
Tudatosítani kell a társadalom minden rétegével, hogy kormányzati támogatással, önkormányzati
segítséggel a saját önszerveződő, cselekvésre képes civil szervezetek tevékenysége eredményeként
csökkenthető a bűnözés és az áldozattá válás.
A feladatrendszernek megfelelő cselekvési programok kidolgozása, megvalósítása:
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1./ A gyermek és fiatalkori bűnözés csökkentése, ifjúságvédelem
Célszerű a gyermek és ifjúságvédelmi jelzőrendszer fokozott működtetése. Erre a gyermek és
fiatalkori bűnözés, a családon belüli erőszak megelőzése és hatékony kezelése érdekében van szükség.
Javítani kell a rendőri szervezet, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkatársai, a
gyámhatóság, a Járási Gyámhivatal, a védőnői hálózat és az iskola, óvoda vezetése közti
együttműködést, melyeket folyamatosan be kell vonni a megelőzési munkába. A prevenciós
tevékenység során elsősorban a halmozottan hátrányos helyzetűekre, a veszélyeztetett gyermek- és
fiatalkorúakra, illetve a visszaesőkre kell koncentrálni.
A rendőrség biztonságra nevelő komplex -D.A.D.A.- általános iskolai, középiskolai programjainak
népszerűsítése, támogatása.
További mentálhigiénés, egészség-, személyiségfejlesztő programok megismerése, népszerűsítése és a
bevezetés koordinálása.
2./ Droghasználat és kábítószer-bűnözés csökkentése
A településen törekedni kell – ha adat merülne fel - a droghasználat mértékének felmérésére, a
fiatalok droghasználati szokásainak feltérképezésére, s ez alapján lehet meghatározni a beavatkozások
módját. Iskolai és egyéb preventív célú szabadidős programok támogatása, fontos a szabadidő
értelmes eltöltésének megteremtése és ennek elfogadtatása.
A szórakozó helyek fokozott
ellenőrzésein keresztül befolyásolható az üzemeltetők normakövetése, különös tekintettel a fiatalok
alkohollal történő kiszolgálására, illegális szerek üzleten belül történő hozzáférhetővé tételére. Az
egészségmagatartás propagálásában, e szemléletmód értékének közvetítésében a helyi egyházak sokat
tudnak segíteni. A településen minél több sporttal kapcsolatos lehetőség létrehozásának elősegítése.
3./ A családon belüli erőszak megelőzése, megtörtént esetek kezelése
Fontos a korai probléma feltárás. A veszélyeztetett populáció – elsősorban a nők és a gyermekek
legyenek tisztában azzal, hogy sérelmükre elkövetett erőszakos cselekmények esetén kihez
fordulhatnak. Növelni kell az áldozatok részéről a bejelentési aktivitást, tudatosítva, hogy e
folyamatjellegű tevékenységen csak akkor lehet segíteni, ha szakemberekhez fordulnak, s ez nemcsak
a hatósági beavatkozás lehet. A településen működő szociális ellátó rendszere, a háziorvosi szolgálat,
a védőnő, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, az óvoda és az iskola, a lakóközösségek, a
szomszédok sokat tehetnek az észlelés érdekében, befolyásolhatják az erőszakot elszenvedett
racionális cselekvését, segítségkérését. El kell érni, hogy a településen megváltozzon a családon belüli
bántalmazás, szexuális erőszak és a lelki terror társadalmi megítélése, az elszenvedő félnek ne kelljen
attól tartania, hogy sztereotip címkézéseket kap a megértés helyett. Ebben, a már felsorolt
intézmények mindegyike saját tevékenységével, illetve közös felvilágosító programokkal, információk
szolgáltatásával tud segíteni.
4./ Egészségvédelem, egészségnevelés, egészségfejlesztés
Közismert, hogy az összes betegségteher több, mint 30%-át öt kockázati tényező okozza:
- a dohányzás,
- az alkohol fogyasztás,
- az elhízás,
- a magas vérnyomás,
- a magas koleszterinszint.
Az egészségtelen életmód (mozgásszegénység, elhízás, alkohol-dohányzás-kábítószer fogyasztás,
stressz, stb.), az alacsony szintű egészségkultúra, a társadalmi egyenlőtlenségek, az egészségügyi
ellátórendszer hiányosságai és más negatívan ható társadalmi tényezők nagy mértékben elősegítik a
rossz életminőség, a betegségek kialakulását és a korai halálozást.

8
Egészségnevelő programok készítése és felvilágosító előadások tartása.
5. Polgárőrség szerepvállalása:
Az önkormányzatnak együttműködésben kell rögzíteni a polgárőrséggel kapcsolatos elvárásait és az
azokhoz biztosított feltételrendszert.
A polgárőrséggel kapcsolatos elvárások:
Taglétszám növelése
A fiatalok és nők integrálása az egyesületbe
Azonosulás a célokkal, részvállalás a stratégia megvalósításában.
A szolgálati és a közös szolgálati órák növelése
Jogkövető magatartással példamutatás a társadalom minden rétegének.
6. Technikai fejlesztések:
A térfigyelő rendszerek modern korunk mindent látó szemeként elengedhetetlen részévé váltak a
bűnmegelőzési és bűnfelderítési stratégiai rendszereinknek.
Pályázati források, saját beruházások, támogatásával törekedni kell arra, hogy a frekventált központi
közösségi értékek, életterek, a település prioritással bíró közparkjai, közintézményei, továbbá a ki és
bevezető útszakaszok térfigyelő kamera rendszerrel történő lefedése külön ütemezési terv szerint
teljes körűen megvalósuljon.
A térfigyelő kamera rendszerek üzemeltetését a jogszabályi keretek között, az adatvédelmi szabályok
maradéktalan betartása mellett az arra hivatott és felhatalmazott szervnek kell végezni.
Zárszó:
A koncepcióban megfogalmazott célok és feladatok megvalósítása csak hatékony együttműködés
keretében képzelhető el, s természetesen idő- és pénzigényes „munka”.
E „munka” megkezdése, megvalósítása közös érdekünk, hogy egy egészségesebb generáció
nevelkedjen fel, egy jobb, biztonságosabb társadalmi környezetben éljünk.
A megvalósításhoz tehát sürgősen hozzá kell látnunk, annak érdekében, hogy minden polgárnak
egyenlő esélye legyen arra, hogy a társadalom értékes tagja lehessen.

A stratégia jogi alapjai:
-

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól II. FEJEZET
Önkormányzati feladat- és hatáskörök

-

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény III. fejezete a települési önkormányzat és a
rendőrség kapcsolatát határozza meg.

-

1074/2013. (X.17.) Kormány Határozat a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013–2023)

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
Iktatószám:

-ei ülésre

/2014.

Tárgy: A Kisteleki Kistérség és Gazdaságfejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. társasági
szerződés módosítása
Pusztaszer Község Önkormányzat Képviselő-testülete
részére

Tisztelt Képviselő-testület!
A Kisteleki Kistérség és Gazdaságfejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. a 2014. évben kötelező
közhasznúsági bejelentési kötelezettségének eleget tett.
Az eljárás során, hiánypótlás keretében felmerült a szervezet társasági szerződésének
aktualizálása, módosítása.
Hiv.: 1.sz. melléklet
A közhasznúsági fokozat megtartásához szükséges az 1.sz. mellékletben csatolt társasági
szerződés módosítása.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozat
javaslat elfogadására.

Máté Gábor
Polgármester

Határozati javaslat
……/2014. határozat
Tárgy: A Kisteleki Kistérség és Gazdaságfejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. társasági
szerződés módosítása
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „A Kisteleki Kistérség
és Gazdaságfejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. társasági szerződés módosítása” tárgyú írásos
előterjesztésben foglaltakat és az alábbiakat rögzíti.

1.

A Képviselő-testület elfogadja a Kisteleki Kistérség és Gazdaságfejlesztő Közhasznú
Nonprofit Kft. társasági szerződés módosítását.
(Hiv.: 1.sz. melléklet – Társasági szerződés egységes szerkezetben)

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Máté Gábor polgármestert, hogy az 1. pontban
foglaltak végrehajtásához szükséges dokumentumokat aláírja.

Felelős:
Határidő:

-

Máté Gábor polgármester
azonnal és folyamatos

Határozatról értesítést kap:
Pusztaszer Község Önkormányzat Képviselő-testülete tagjai,
Máté Gábor polgármester,
Dr. Jaksa Tibor jegyző,
Irattár
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1.sz. melléklet

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS
(egységes szerkezet)
Mely létrejött a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (továbbiakban: Ptk.) és a
közhasznú szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV. tv. (a továbbiakban: Civil tv.) alapján
Közhasznú nonprofit gazdasági társaság
létrehozása céljából, attól a céltól vezérelve, hogy elősegítse elsősorban a Kisteleki Kistérség
társadalmi-gazdasági fejlődését, a nyílt munkaerő-piac kedvező változásait, a befektetői tőke
Kistérségbe történő áramlását. Célul tűzi ki továbbá a Kistérség hátrányos helyzetben lévő
mikor- kis- és középvállalkozásai esélyegyenlőségének megteremtését, gazdasági és
társadalmi felzárkóztatását a partnerség alapján, az e célok megvalósításához szükséges
források, lehetőségek megkeresését és terjesztését, a közös humán-erőforrás informatikai és
logisztikai háttér, valamint tudásbázis kialakításával a társaság alapító tagjai között, az
alábbiak szerint:
1. A társaság cégelnevezése
Kisteleki Kistérség-és Gazdaságfejlesztő
Közhasznú Nonprofit Kft.
A cég rövidített elnevezése:
Kisteleki Közhasznú Nonprofit Kft.
2. A társaság székhelye: 6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.
A társaság telephelyét, fióktelepet, illetőleg képviseletet a társaság taggyűlésének határozata szerint hozhat létre.

3. A társaság tagjai:
Kistelek Város Önkormányzata
6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.
Baks Község Önkormányzata
6768 Baks, Fő út 92.
Balástya Községi Önkormányzat
6765 Balástya, Rákóczi u. 5.
Csengele Község Önkormányzata
6765 Csengele, Petőfi u. 13.
Ópusztaszer Község Önkormányzata
6767 Ópusztaszer, Tóhajlat 130.
Pusztaszer Község Önkormányzata
6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45.
4. A társaság közhasznú tevékenységi körei, figyelemmel az 2011. évi CLXXV. Törvényre :
-

tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
környezetvédelem,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése emberi és állampolgári jogok védelme
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások
euroatlanti integráció elősegítése,
közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szerveztek által igénybe vehető – szolgáltatások,
a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység
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A gazdasági társaság a közhasznú feladatait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. 4., 5., 7., 8., 11., 13., 15., 18., 19., 20. alpontjának
megfelelően, valamint a 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről szóló
törvényben meghatározottak szerint látja el.
A fenti céljait és feladatait családoknak, rászorulóknak és érdeklődőknek tartott előadásokkal,
bárki számára hozzáférhető kiadványok készítésével, rendezvények szervezésével valósítja
meg.
A társaság közhasznú – a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és
vagyonszerzési cél nélkül szolgáló – tevékenységet végez.
Szolgáltatásaiban – tagjain kívül – bármely rászoruló részesülhet.
A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi körei:
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás (közhasznú tevékenység)
Épületépítési projekt szervezése
Könyvkiadás
Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
Egyéb kiadói tevékenység
Hangfelvétel készítése, kiadása
Számítógép-üzemeltetés
Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Ingatlanügynöki tevékenység
PR. kommunikáció
Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
Piac-, közvélemény-kutatás
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Immateriális javak kölcsönzése
Munkaerőközvetítés
Építményüzemeltetés
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
Szakmai középfokú oktatás
Sport, szabadidős képzés
Kulturális képzés
M.n.s. egyéb oktatás
Oktatást kiegészítő tevékenység
M.n.s. egyéb közösségi társadalmi tevékenység
Egyéb humán egészségügyi ellátás
5. A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei
Egyéb szoftverkiadás
Számítógépes programozás
Információ-technológiai szaktanácsadás
Egyéb információ-technológia
Építésmérnöki tevékenység
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Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Médiareklám
Fordítás, tolmácsolás
M.n.s. egyég szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Összetett adminisztratív szolgáltatás
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
A társaság a gazdasági tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyét – legkésőbb
a tevékenység megkezdésével egyidejűleg – választása szerint a Cégközlönyben vagy a cég
honlapján köteles közzétenni.
A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységét a közhasznú tevékenysége elősegítése és
megvalósítása érdekében kiegészítő jelleggel folytat, e tevékenység a közhasznú célokat nem
veszélyezteti.
A társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban
meghatározott tevékenységre fordítja.
A társaság a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli
hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület
által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások
kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
A társaság bármely cél szerinti juttatását - a létesítő okiratban meghatározott szabályok szerint pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket,
amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak
előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául
nem szolgálhat.
A társaság váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
A társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét
veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.
A társaság köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni,
amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni.
A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból saját
költségére másolatot készíthet.

6. A társaság törzstőkéje
3.000.000,-Ft azaz Hárommillió forint, mely teljes egészében készpénz
Az alapítók a társaság törzstőkéjét az első alapító okirat aláírását követő 30 napon belül
bocsátották a társaság rendelkezésére azzal, hogy a befizetett törzstőke a társaság tulajdonába
került. Az alapítókat egyéb vagyoni értékű szolgáltatás nem terheli.
7. Az egyes tagok törzsbetétei:
Kistelek Város Önkormányzata
Baks Község Önkormányzata
Balástya Község Önkormányzata
Csengele Község Önkormányzata
Ópusztaszer Község Önkormányzata
Pusztaszer Község Önkormányzata

500.000,-Ft pénzbeli betét
500.000,-Ft pénzbeli betét
500.000,-Ft pénzbeli betét
500.000,-Ft pénzbeli betét
500.000,-Ft pénzbeli betét
500.000,-Ft pénzbeli betét

Az alapítók a társaság fennállása alatt törzsbetétjüket nem követelhetik vissza.
Az alapítók az esetleges veszteségek fedezésére pótbefizetésre nem kötelezhetőek.
A társaság alapításával vagy törzstőkéjének megemelésével kapcsolatos költségeket a társaság
viseli.
A tagok törzsbetéteinek egymáshoz viszonyított aránya, üzletrészük nagysága:
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Kistelek Város Önkormányzata
Baks Község Önkormányzata
Balástya Község Önkormányzata
Csengele Község Önkormányzata
Ópusztaszer Község Önkormányzata
Pusztaszer Község Önkormányzata

16,66 %
16,66 %
16,66 %
16,66 %
16,66 %
16,66 %

A tag üzletrésze a tag törzsbetétéhez igazodik. Azonos mértékű üzletrészhez azonos tagsági
jogok fűződnek. Az üzletrészeket felosztani csak az üzletrész átruházása, a megszűnt tag
jogutódlása és öröklés, valamint a házastársi közös vagyon megosztása esetén lehet.
Az üzletrész a társaság tagjaira – a társaság saját üzletrészét kivéve – szabadon átruházható.
A tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt – ebben a sorrendben – az
adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg.
Az üzletrészt a társaság a törzstőkén felüli vagyonból vásárolhatja meg. Az így megvásárolt
üzletrészt a vásárlástól számított egy éven belül el kell idegeníteni, vagy azt a tagoknak –
törzsbetéteik arányában – térítés nélkül át kell adni, illetve a törzstőke-leszállítás szabályainak
alkalmazásával be kell vonni.
Az üzletrész további bevonásáról a taggyűlés határozattal dönt.
A törzstőke felemelése főszabály szerint új törzsbetétek szolgáltatásával történik. Az új
törzsbetét kizárólag nem pénzbeli betétből is állhat.
A taggyűlés a törzstőke felemelését a társaság törzstőkén felüli vagyonából is elrendelheti. A
törzstőke ilyen felemelése – külön befizetés nélkül – a tagok törzsbetéteit növeli, a korábbi
törzsbetétek arányában.
8. A társaság időtartama
A társaság határozatlan időre jön létre.
9. A társaság szervezete
9.1. A taggyűlés
A taggyűlés a társaság legfőbb irányító testülete.
A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása,
amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott
társasági könyvvizsgálójával, vagy azok közeli hozzátartozójával köt.
A taggyűlést az ügyvezető hívja össze. A társaság évente legalább egy taggyűlést köteles
tartani (rendes taggyűlés). A társaság taggyűlését a taggyűlés által választott levezető elnök
vezeti.
A taggyűlés idejét, helyét és napirendi pontjait az ügyvezető közli a tagokkal. A taggyűlés
időpontját, helyszínét és napirendi pontokat is tartalmazó meghívót ajánlott levél vagy
elektronikus levél formájában kell feladni úgy, hogy a feladás és a közgyűlés határnapja
között legalább 15 napnak kell lennie. A meghívó feladását oly módon kell megtenni, hogy a
kézbesítés megtörténte a későbbiekben visszaigazolható legyen.
A taggyűlésen való részvételben akadályozott tag meghatalmazás útján képviselheti magát.
Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető. A meghatalmazás csak közokiratba vagy teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalva érvényes.
A taggyűlés a társaság székhelyén kívül bármely más helyszínre összehívható.
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Bármely, a szavazatok legalább öt százalékával rendelkező tag – az ok és a cél megjelölésével
– írásban bármikor kérheti a taggyűlés összehívását (rendkívüli taggyűlés), vagy taggyűlés
tartása nélküli döntéshozatalt. Ha az ügyvezető a kérelemnek nyolc napon belül nem tesz
eleget, a taggyűlést az indítványozók kérelmére a nyilvántartó bíróság hívja össze, vagy a
nyilvántartó bíróság felhatalmazza az indítványozókat tag a taggyűlés összehívására.
Kötelező összehívni a taggyűlést a Ptk. 3:189. § (1) bekezdésében meghatározott esetben.
A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és a
taggyűlés napja között legalább tizenöt nap időköznek kell lennie.
A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több, mint felét képviselő
szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni
kell.
Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt taggyűlés az eredeti
napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől
függetlenül határozatképes.
A megismételt taggyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – taggyűlés
időpontját követő 15 napon belüli, de 3 napon túli időpontra kell összehívni, amely időpont az
eredeti taggyűlés meghívójában is megjelölhető.
A taggyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve azokat az
eseteket, ahol a Ptk. minősített többséget ír elő. A befizetett törzsbetétek minden tízezer
forintja egy szavazatra jogosít, az alábbiak szerint:
Kistelek Város Önkormányzata
Baks Község Önkormányzata
Balástya Község Önkormányzata
Csengele Község Önkormányzata
Ópusztaszer Község Önkormányzata
Pusztaszer Község Önkormányzata

50 szavazat
50 szavazat
50 szavazat
50 szavazat
50 szavazat
50 szavazat

Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Amennyiben a megismételt
szavazás is eredménytelen, a határozati javaslatot elutasítottnak kell tekinteni.
A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója,
élettársa, a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más
előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú társaság cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társaság által tagjának, a
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
Azok a tagok, akik olyan határozatot hoztak, amelyről tudták vagy a tőlük elvárható
gondosság mellet tudhatták, hogy a társaság jelentős érdekeit nyilvánvalóan sérti, korlátlanul
és egyetemlegesen felelnek az ebből eredő kárért.
A taggyűlés határozatainak közlése a taggyűlésen jelenlévőkkel szóban történik, míg a
taggyűlésen jelen nem lévő tagokkal és érintettekkel a taggyűlést követő 15 napon belül az
ügyvezető írásban, postai, vagy elektronikus úton közli a taggyűlési határozatokat. A
határozatok közlésének megtörténtét oly módon kell megtenni, hogy a kézbesítés megtörténte
a későbbiekben visszaigazolható legyen.
A nyilvánosságra hozatal céljából a taggyűlésekről készült jegyzőkönyvet a társaság
székhelyén lévő hirdetőtáblára is ki kell függeszteni legalább 30 napos időtartamra. Azokat a
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döntéseket, amelyek egy-egy személyt érintenek, írásban igazolható módon közölni kell az
érintettel. Ez történhet postai úton, vagy elektronikus levélben.
Az egyesület közgyűléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv tartalmazza a közgyűlés
döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, a döntést támogatók illetve ellenzők
számarányát. Az ügyvezető a taggyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul
bejegyezni a határozatok könyvéve, a bejegyzést a határozathozatalban részt vett egyik tag
hitelesíti. A határozat csak ezt követően válik érvényessé. Az ügyvezető a jelen pontban
foglalt kötelezettsége megszegéséből eredő kárért teljes felelősséggel tartozik.
A társaság taggyűléséről jegyzőkönyvet kell vezetni, mely tartalmazza a Ptk. 3:193. § (1)
bekezdésében meghatározottakat. A jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy, a taggyűlésen jelen
lévő hitelesítőnek megválasztott tag írja alá.
A taggyűlések nyilvánosak, azon bárki részt vehet csak jogszabályban meghatározott
esetekben korlátozhatóak.
A társaság működésével, szolgáltatási igénybevétele módjával, beszámolói közlésével
kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon
(közzétételi kötelezettség), másrészt a jelen szerződésben szabályozott irat betekintési és
felvilágosítás adási jog rögzítésével. Amennyiben ezen szabályokkal sem valósulna meg a
nyilvánosság biztosítása, úgy a társaság vállalja, hogy a jogszabályban rögzített körben sajtó
útján megjelentet közleményben teszi közzé ezen adatokat.
Az évente kötelező közhasznúsági jelentést (éves beszámolót) bárki által hozzáférhetővé kell
tenni (betekintését és saját költségére másolat készítését).
A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
a.)a számviteli beszámolót;
b.) a költségvetési támogatás felhasználását;
c.) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
d.) a cél szerinti juttatások kimutatásét;
e.) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás
mértékét;
f.) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
g.) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
A társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet, abból saját
költségére másolatot készíthet.
9.2. Az ügyvezető
A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság képviseletét az alapítók határozatlan időre
választott ügyvezető látja el.
Nem lehet ügyvezető az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem
mentesül.
Nem lehet ügyvezető, akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e
tilalom hatálya alatt.
Nem lehet ügyvezető, akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt, ha az
abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytatja a társaság.

8

Gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését követő két évig nem lehet a
társaság ügyvezetője az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben a gazdasági
társaságnál vezető tisztségviselő volt.
Az ügyvezető – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével
– nem szerezhet részesedést a társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként
megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a
társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve
szövetkezetben, kivéve, ha ehhez a taggyűlés hozzájárul.
Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy
javára a társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa a felügyelő bizottság tagjává nem
válaszható meg.
Közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet a társaság ügyvezetője az a
személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben
legalább egy évig – vezető tisztség, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti
köztartozását nem egyenlítette ki.
Feladatkörébe az alábbiak tartoznak:
- ellátja a társaság ügyeinek intézését, irányítja a társaság munkáját, munkaszervezetét a
jogszabályok és az alapítói határozatok által megszabott keretek között, a Társaság
alkalmazottai tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat
- képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, a bíróságok, illetve más hatóságok
előtt,
- gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- elkészíti a társasát mérlegét, vagyonmérlegét, vagyonkimutatását és azt alapító elé terjeszti,
- lehetővé teszi az alapítók részére a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintését,
- intézkedés minden olyan ügyben, amely nem tartozik az alapítók kizárólagos hatáskörébe
Az ügyvezető a társaságnak a kötelezettségei megszegésével okozott kárért a polgári jog
általános szabályai szerint felel.
Az ügyvezető díjazásáról a tagok döntenek.
Az ügyvezető hatáskörében korlátozása harmadik személyekkel szemben hatálytalan.
A társaság ügyvezetője:
BOZSÁNYI ILONA

(szül.: Szeged, 1981.01.27,. anyja neve: Vég Ilona)
6760 Kistelek, Árpád u. 23.

Az ügyvezető önállóan jogosult a társaság képviseletére. Megbízatása 2009. május 21.
napjától kezdődően határozatlan időtartamra szól.
Bozsányi Ilona ügyvezető feladata a beruházások ösztönzése és a térség gazdaságfejlesztése.
Az ügyvezető önállóan gyakorolja az irányítása alá tartozó üzletág alkalmazottai feletti
munkáltatói jogokat.
Megválasztásakor nyilatkoznia kell, hogy Közhasznú szervezet megszűnését követő három
évig nem lehet más közhasznú szervezet tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú
szervezetnél töltött be-annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig- vezető
tisztséget
- amely jogutód nélkül szűnt meg, úgy, hogy az állami adó- és
vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem
egyenlítette ki,
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amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős
összegű adóhiányt tárt fel,
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás
intézkedést alkalmazott, vagy üzletbezárást helyettesítő bírságot
szabott ki,
amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfüggesztette, illetőleg törölte.
-

Az ügyvezető tisztségéről a társasághoz címzett, a társaság másik vezető tisztségviselőjéhez,
vagy a taggyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha társaság
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével, vagy
megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentésétől számított hatvanadik napon
válik hatályossá.
9.3. Felügyelő Bizottság
A társaságnál hat tagú felügyelő bizottság működik oly módon, hogy minden tag egy főt
delegál. A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása határozatlan időre szól.
Megválasztásukkor nyilatkozniuk kell, hogy Közhasznú szervezet megszűnését követő három
évig nem lehet más közhasznú szervezet tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú
szervezetnél töltött be-annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig- vezető
tisztséget
- amely jogutód nélkül szűnt meg, úgy, hogy az állami adó- és
vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem
egyenlítette ki,
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős
összegű adóhiányt tárt fel,
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás
intézkedést alkalmazott, vagy üzletbezárást helyettesítő bírságot
szabott ki,
amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfüggesztette, illetőleg törölte.
Az első felügyelő bizottság tagjai:
1.) Szentgyörgyi Julianna
2.) Kismárton Ildikó

(anyja neve: Rózsa Julianna)
6760 Kistelek, Vásártér u. 10.
(anyja neve: Bagi Ildikó)
6767 Ópusztaszer, Csongrádi u. 23.

3.) Péterné Bárkányi Tímea (anyja neve: Csányi Mária)
6764 Balástya, Gajgonya 143.
4.) Laczkó Magdolna

(anyja neve: Vágó Rozália)
6765 Csengele, Tanya 495.

5.) Jenei Vidács Mária

(anyja neve: Szobácsi Mária)
6768 Baks, Kassai u. 36.

6.) Virág Ildikó

(anyja neve: Tikviczki Erzsébet)
6769 Pusztaszer, Diófa u 15.

A felügyelő bizottság tagjai a tisztség elfogadásától számított 15 napon belül köteles
tájékoztatni azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag. A
felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társaságnak az
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ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. A felelősség alól mentesül, aki a
kérdéses határozat meghozatala ellen tiltakozott és a tiltakozást a felügyelő bizottság üléséről
készült jegyzőkönyv tartalmazza.
A felügyelő bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok keretei között végzi, ügyrendjét
maga állapítja meg azzal, hogy azt az alapító hagyja jóvá.
A felügyelő bizottság feladata- és hatásköre:
- ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását,
- ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezetet,
- megvizsgálhatja, illetve betekinthet a társaság könyveibe, irataiba,
- jogosult megvizsgálni az alapító jogkörébe tartozó és minden egyéb fontos ügyekben készült
jelentést, előterjesztést. E vizsgálat eredményét az felügyelő bizottság elnöke ismerteti.
- a felügyelő bizottság joga az alapító felé jelzi, ha a közhasznú tevékenység folytatásáról
kötött szerződés megszegését észleli.
- a felügyelő bizottság kijelölt tagja képviseli a társaságot az ügyvezetővel kötendő szerződés
esetén, valamint az ügyvezető ellen indult perben. A felügyelő bizottság köteles az alapító
döntését kérni, illetve kezdeményezni, ha azt az ügyvezető elmulasztja, továbbá ha a
közhasznú tevékenység feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, vagy egyébként, ha
a társaság érdeke ezt kívánja.
A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja,
illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása
nem érinti a felügyelő bizottság tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a
felügyelő bizottsági ellenőrzése feladatkörébe tartozó tevékenységre kiterjessze.
Nem lehet felügyelő bizottsági tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
jogkövetkezmények alól nem mentesül.
Nem lehet felügyelő bizottsági tag, akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától
eltiltottak, e tilalom hatálya alatt.
Nem lehet felügyelő bizottsági tag, akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya
alatt, ha az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytatja a társaság.
Nem lehet felügyelő bizottsági tag a gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való
törlését követő két évig az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben a gazdasági
társaságnál vezető tisztségviselő volt.
A felügyelő bizottsági tag – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés
kivételével – nem szerezhet részesedést a társaságéval azonos tevékenységet
főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető
tisztségviselő és felügyelő bizottsági tag a társaságéval azonos főtevékenységet végző más
gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez a taggyűlés hozzájárul.
A felügyelő bizottsági tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját
nevében vagy javára a társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
A felügyelő bizottsági tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa ügyvezetővé nem
választható meg.
Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
a.) a társaság tagja,
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b.) a közhasznú társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,
c.) a közhasznú társaság cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat; illetve
d.) az a.)-c.) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet a társaság felügyelő
bizottságának a tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak
megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás
rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
10. A társaság képviselete, cégjegyzése
A társaságot az ügyvezető önállóan képviseli.
A cégjegyzés akként történik, hogy a társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy
nyomtatott cégneve alá az ügyvezető a nevét önállóan írja alá, a hiteles aláírási címpéldány
szerint.
Az ügyvezető az ügyintézés körében önállóan jár el.
11. Felelősség
A társaság tartozásaiért a tagok az általuk rendelkezésre bocsátott törzstőke erejéig felelnek.
12. Üzleti év, nyereségfelosztás
Az üzleti év a naptári évvel azonos. Minden év április hó 30. napjáig a társaság ügyvezetője
köteles a társaság mérlegét, éves beszámolóját a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló
jelentésével egyidejűleg jóváhagyás végett a tagok elé terjeszteni. Az éves beszámoló, a
mérleg elfogadásával egyidejűleg a társaság köteles az 2011. évi CLXXV. törvény
rendelkezéseinek megfelelő tartalmi elemeit tartalmazó közhasznúsági jelentés készíteni,
melynek elfogadása is az alapítók kizárólagos hatáskörébe tartozik.
A társaság működéséről a külön jogszabályok előírásai szerint üzleti könyveket kell vezetni és
azokat az üzleti év végén le kell zárni. Az üzleti év végével az ügyvezető a társaság
gazdálkodásáról az alapító számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást
készít.
A társaság köteles a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből
származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a rá irányadó
könyvvezetési szabályokat köteles alkalmazni.
A tagok kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a keletkezett nyereséget,
illetve annak mely részét és hogyan használja fel figyelemmel arra, hogy a közhasznú társaság
tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, illetve csak a jelen szerződésben
rögzített tevékenységekre fordítható.
13. A működés nyilvánossága
A társasági szerződésben megjelölt – a működéssel kapcsolatban keletkezett – azon iratokat,
melyek nyilvánosam, az érintettek a társaság székhelyén, a társaság éves mérlegét a
cégbíróságon tekinthetik meg.
Az érintett kérésre a társaság ügyvezetője az iratot köteles megmutatni, abba betekintésit
engedni, valamint azokról a kérelmező költségére másolatot készíteni és azt aláírásával
hitelesíteni.
A székhelyen való tájékoztatásról az ügyvezető hirdetőtáblán gondoskodik, míg a sajtó útján
előírt közzétételeket a Délvilág című napilapban biztosítja.
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14. A társaság megszűnése
14.1. Jogutód nélküli megszűnés:
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a társaság tagjai részére a tartozások
kiegyenlítését követően csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tagok
vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig.
Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a Kisteleki Kistérségben működő, a jelen
társaságéval azonos, vagy hasonló közhasznú tevékenységet folytató nonprofit gazdasági
társaság (közhasznú társaság) részére adja át.
14.2. Jogutódlással történő megszűnés:
A társaság más társasági formában csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át,
kizárólag nonprofit gazdasági társaságokkal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági
társaságokká válhat szét.
Mely társasági szerződést, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt, a mai napon
helybenhagyólag aláírtuk.
Kelt: Kistelek, 2014. július 15.
Kistelek Város Önkormányzata
Nagy Sándor Polgármester
Baks Község Önkormányzata
Búza Zsolt Polgármester
Balástya Község Önkormányzata
Ujvári László Polgármester
Csengele Község Önkormányzata
Kormányos Sándor Polgármester
Ópusztaszer Község Önkormányzata
Makra József Polgármester
Pusztaszer Község Önkormányzata
Máté Gábor Polgármester
Jelen társasági szerződést 2014. július 15. napján egységes szerkezetbe foglalta Dr. FeketeSzabó Tamás ügyvéd, Ellenjegyzi és igazolja, hogy a létesítő okirat jelen módosítás szerinti
tartalma megfelel az létesítő okirat-módosítás hatályos tartalmának:
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