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Máté Gábor polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő társaimat. Egyéb meghívottak
nem jöttek. A járási hivatal képviseletében jelezték, hogy nem tudnak jelen lenni, bár nekem az
utolsó információm, hogy napirend előtt szeretnének megosztani velünk információt. Megállapítom,
hogy a képviselő-testület határozatképes, a hét fős tagságból jelen van hat fő. A napirendi pontok
kiküldésre kerültek. Kérdezném, hogy van-e kiegészítés a napirendi pontokhoz vagy egyéb
javaslat? A meghívóban nem jeleztük a zárt ülést, de közben tegnapelőtt alakult egy olyan helyzet,
ami azt kívánja, hogy a képviselő-testületi ülésünk nyílt szakaszát zárt üléssel folytassuk,
mégpedig egy agrárkamarai állásfoglalás elleni kifogás elbírálásával. Egyelőre ezt a nyolc napirendi
pontot szavaztatnám meg, ha nincs további javaslat. Aki 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:
78/2015.(X.29.)Kt. határozat
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az alábbi napirendi pontok
megtárgyalását:
1.) Rendelet-alkotás a helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
2.) Pusztaszer Községi Önkormányzat gazdasági programja 2014-2019 elfogadása
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3.) Vagyonátruházási szerződés a „Tiszta Víz” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulással
4.) A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátása módjának, szervezeti
kereteinek felülvizsgálata
5.) Pusztaszer Községi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve
6.) A polgármester 2015. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyása
7.) Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről
8.) Kérdések, bejelentések
9.) Zárt ülés: Agrárkamarai állásfoglalás elleni kifogás elbírálása
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Irattár

1. napirendi pont: Rendelet-alkotás a helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Máté Gábor polgármester: Első napirendi pont, rendelet-alkotás a helyi szociális ellátásokról
szóló 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról. Annyit felvezetőben mondanék, hogy
az év kezdetekor, amikor a költségvetést tárgyaltuk akkor volt egy olyan érzésünk, hogy
valószínűleg a normatíva és a finanszírozási rendszerünkből adódóan a szociális keretek
átalakulnak és nem tudtuk teljesen világosan megítélni, hogy azok az összegek, amik különböző
lakásfenntartási támogatásra fordítottunk azok hogyan fognak majd alakulni a normatíva alapján
illetve mi lesz az, amit az államtól közben igényelhetünk le. Megvártuk a pontosabb információkat,
hogy mit hoz az év vége felé a történet, és gyakorlatilag számunkra úgy ítélhető meg, hogy
kedvezően alakult. Az a keret, amit a települési támogatásra fordíthatunk, ha jól emlékszem ez egy
ilyen 8-9 milliós keret volt. Ezt az összeget nem terhelték azok a lakásfenntartási támogatási
összegek, amik már az előző évről átfutottak az idei évre csak azok, amiket az idei évben
állapítottunk meg. Ennek következtében abban állapodtunk meg, hogy vissza fogunk térni erre a
dologra és a szociális ellátásokról szóló rendeltünket majd úgy alakítjuk, hogy ezt az összeget, amit
a normatíva alapján megkap, az önkormányzat igyekezzünk maximális mértékben felhasználni.
Megkértük a könyvelésben dolgozókat, hogy nézzünk utána, hogy állunk ennek a keretnek a
felhasználásával és olyan 3 és 4 millió forint közé tehet az, ami még rendelkezésünkre áll. Ebből
legfeljebb 1 millió forintos keret az, ami még ezekkel az átfutó dolgokkal még bejöhet a képbe. 3
millió forint körüli összeg az, aminek a felhasználásáról érdemes lenne rendelkeznünk úgy, mond
egyszeri rendelet alapján csak az idei évre vonatkozóan. Gondolkodtunk hogyan tudnánk ezt a
keretet felhasználni és az a javaslat született részünkről, hogy használjuk fel elsősorban az
iskoláztatási költségek támogatására és az idősek támogatására. Ezt a szociális rendeltünkben a
kiküldött módosítás alapján konkrétan 12 ezer forint a pusztaszer általános iskolába járó gyerekek
támogatására, illetve a középiskolába járó és iskolalátogatási bizonyítványt benyújtó gyerekek
támogatására fordítanánk. Aki a 70. életévét ebben az évben december 31-ig betölti annak pedig
fűtési támogatás címén 10 ezer forintot adnánk alanyi jogon minden féle igazolás nélkül. Nem
akartunk a rászorultsági vizsgálatba belemenni, mert nagyon megbonyolította volna a helyzetet és
elég nehéz lett volna egy olyan korrekt rendszert kidolgozni erre az egy alkalomra, hogy ez
elfogadható legyen számunkra. Így az egyszerűbb helyzetet választottuk és a szociális rendeletünk
módosítása ezt tartalmazza. Vitára bocsátom a napirendi pont témáját.
Sági Mihály képviselő: Hétfőn a bizottság megtárgyalta, és ott történt a bizottság részéről egy
észrevétel, hogy a középiskolát mihez mérje az önkormányzati rendelet és azt kértük a Gábortól
meg a jegyző úrtól, hogy ezt pontosítsuk. Az egyik bizottsági tag fölhívta a figyelmet arra, hogy ma
már nem biztos, hogy az első érettségi után is van, aki tud iskolalátogatási igazolást hozni, hogy
középiskolába jár. Én azt kérném az önkormányzattól, hogy ha ez kimegy az újságba, akkor
minden képpen bele kell tenni, hogy ez egy egyszeri vizsgálat nélküli támogatás mind az általános
a középiskolások és a 70 év felettiek részére. Hétfőn elkerülte a figyelmemet, van egy kérdésem,
ami ugyan itt nagyon szépen le van írva, de a kiegészítésnél másképp fogalmaztál. A 2. §-hoz azt
írtátok oda, hogy 2015 évre az a háztartásonkénti egy személy jogosult, aki saját háztartásában,
ha van hat gyereke, egy kap 12 ezer forintot vagy minden gyermek kap 12 ezer forintot.
Máté Gábor polgármester: Minden gyerek kap 12 ezer forintot.

oldal: 2/15

Sági Mihály képviselő: Jó, mert itt az van benne, hogy egy személy jogosult, meg ugyanez van
az időseknél is. Egy háztartásban, ha a férj meg a feleség is 70 év felett van, akkor mind a ketten
jogosultak rá? Elfogadásra javasolt ez a napirendi pontot a bizottság.
Máté Gábor polgármester: Igen, ez a szándékunk. Annyi a módosítás, hogy az első érettségiig,
vagy az első szakma megszerzéséig.
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Azért fogalmaztam így, hogy háztartásonkénti egy személy jogosult,
mert tipikusan azt lehet alapul venni, hogy ez vagy apuka legyen vagy anyuka, mert ő az, akinek
ez ki lesz fizetve. Ha összeolvassuk a leendő 9/A§ 2 bekezdést abban az van, hogy tanulónként
egyszeri 12 ezer forint. A bizottsági fölvetésre, ami módosítási javaslatom lenne a rendelettervezet 2. §-ban szabályozott 9/A § 1. bekezdés b) pontja akképpen szólna, hogy az első
középfokú végzettség megszerzésére irányulóan középfokú oktatási intézmény iskolalátogatási
igazolással igazolt nappali tagozatos tanulójának.
Sági Mihály képviselő: Akkor ezzel a kiegészítéssel javasoljuk elfogadásra.
Gyurász Sándorné képviselő: Én annyit szeretnék kérdezni, hogy miből van ez a plusz pénz?
Máté Gábor polgármester: Abból hogy a lakásfenntartási támogatás a tavalyi évben
megállapítottak egy évre szóltak. Ez úgy ment, hogy a lakásfenntartási támogatás összegét az
állam lefinanszírozat utólagosan, és nem tudtuk, hogy januárt 1-től megkaptunk egy szociális
normatívát, egyben és nem tudtuk, hogy ez majd abból jön-e le, vagy pedig továbbra is kapjuk az
álamtól az utófinanszírozást. Mivel továbbra is kaptuk az államtól az utófinanszírozást és így ezt a
szociális összeget nem terhelt a lakásfenntartási támogatásnak az a része, amelyik a tavalyi évről
átfolyt ide. Aki tavaly novemberben kapta meg a lakásfenntartási támogatását idén novemberig
nem ebből a keretből kapja csak, majd ha jogosult lesz decembertől, akkor onnantól kezdve majd
ez fogja fedni. Nem tudni, hogy a jövő évben mi lesz, és ezért nem merünk olyan szabályt hozni a
szociális rendeletünkbe, ami nem korlátoz, le csak erre az évre ezért van benne határozottan, hogy
2015 évre.
Fülöp Pál képviselő: Vannak-e olyan egyedi esetek, hogy ide jár iskolába, de nem pusztaszeri
címe van, vagy egy időskorú itt tartózkodik a rokonánál és nincs ide bejelentkezve vagy ehhez
hasonló? A problémás eseteket felszínre hozza-e majd ez a kifizetés?
Máté Gábor polgármester: Én azt gondolom, hogy nem tudok róla, hogy lenne ilyen, de ez
egyrészt a pusztaszeri lakosok állandó lakhellyel rendelkezőkre vonatkozik, és akik a pusztaszeri
általános iskolába járnak. Három dolognak kell megfelelni, a pusztaszeri iskolába kell járnia, és
pusztaszeri lakosnak kell lennie. Aki elfogadja ezzel a módosítással, amit jegyző úr mondott az első
végzettség megszerzésére vonatkozóan, 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 önkormányzati rendeletet alkotta:
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2015.(X.30.) önkormányzati rendelete
a helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében,
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g)
pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § A helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Ör.) 3. §-a az alábbi e) és f) ponttal egészül ki:
„e) iskoláztatási támogatásként,
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f) fűtési támog atásként"

2. $ Az Ör. az alábbi 9/A. g Sal egéSzül kil
s (1) A 3. 5 e) pontja szerinti telepÚléSi támogatásra 2015. éVben az a háZtartáSonkénti egy
SZemé|y joqoSUlt, aki saját háZtartásában
a) a SZent 14ik|ós KatolikuS Általános Iskola Pusztaszeri Telephelye tanu|ójának, Vagy
b) aZ elSő köZépfokÚ végzettség megszerzéséreirányulóan középfokÚ oktatási intéZmeny
iskolalátogatási igazo|ással igazolt nappali tagozatos tanulójának
neveléséről gondoskodik.

,,9/A.

(2) A 3' q e) pontja szerinti telepÜlési támogatás öSszege tanulónként egyszeri 12 000,_Ft.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti

benyújtási határideje 2015. november 15'

isko

Ia

látogatási igazolásnak

a

polgármeSterhez történő

(4) A 3. s e) pontja szerinti települési támogatást a jogosult részérea polgármester hivatalból,
külön kérelem nélkül - de aZ (1) bekezdés b) pontja Szerinti esetben az iskolalátogatási igazolás
birtokában állapítja meg, és gondoskodik arról, hogy 2015. december 15-ig kifizetésre keruljön."
3. 5 Az Ör. az alábbi 9/B. 6-sa| egéSzül ki:
,,9/B. s (1) A 3. 6 D pontja szerinti települéSi támogatásra 2015. éVben aZ jogosult, aki 2015'
december 31-ig a 70. életéVétbetölti.
(2) A 3. s

0

pontja Szer;nti települési támogatás összege személyenként egyszeri 10 000,-Ft'

(3) A 3. s D pontja szerinti telepÜlési támogatást a jogosult részérea polgármester hiVatalból,
külön kérelem nélkül állapítja meg, éS gondoskodik arról, hogy 2015' december 1-ig kifizetéSre
kerÜ ljon. "

4' s Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését köVető napon

|ép hatályba'

í-)
poIgá

dr. Jaksa Tibor
a|jegyző

rmester

Kihirdetési Záradék:
Pusztaszer Község Önkormá nyzatána k Ké pvise |ő-testü lete által 2015. október 29-én megalkotott
fenti 11/2o15.(X.30.) önkormányzati rendeletet alulírott napon kihirdetem.
PUsZtasZeT, 2015. október 30.
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Jaksa Tibor

a|jegyző

Máté Gábor polgármester: Jegyző úr jelzésérenapirendi pontként hetedik napirendi pontnak és
a hetedik, nyolcadik csúszna lejjebb, a szociális tűZifa rendeletünk megalkotását szeretném kérni,
hogy vegye föl a képviselő-testület. Van-e ehhez hozzászóIás? Amennyiben nincs, aki ezzel a
napirendi pont, módosítással egyetéft, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A dÓntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A dőntésből kizált önkormányzati képviselő neve:
A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
6 Ígen szavaZattal

-

A nem szavazattal

0 tartózkodással

a KépVíselő-testijlet a következő

dóntést hozta:

oldal:4/15

79/2015.(X.29.)Kt. határozat
Tárgy: Napirend módosítása
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7.) napirendi pontként napirendre veszi
a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról szóló rendelet-alkotás tárgyalását, ennek megfelelően a
további napirendi pontok sorszáma 8.) és 9.) napirendi pontra módosul.
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Irattár

2. napirendi pont: Pusztaszer Községi Önkormányzat gazdasági programja 2014-2019
elfogadása
Máté Gábor polgármester: Második napirendi pont, Pusztaszer Községi Önkormányzat gazdasági
programjának 2014-2019 elfogadása. A programot összeállítottuk, kiküldésre került. Ha valaki úgy
gondolja, hogy problémás az, ha email-be küldjük a nagy terjedelmű dokumentumokat, akkor az
jelezze, mert természetesen mindenkinek, aki igényli papír formában is ki fogjuk küldeni. Én azt
mondom, hogy ha valaki úgy gondolja, nem tudja kinyomtatni, vagy jobban szereti papír
formátumban olvasni vagy bármilyen oknál fogva nyomtatott formátumban szeretnék, ezeket a
dokumentumokat akkor erre van lehetőség. Ez is most emailes formában került kiküldésre. Nem
nagyon tudok mit hozzátenni, azt hiszem elég részletesen leírtam a programban dolgokat.
Helyzetelemzéssel indít, és utána elképzelések a jövőnkre vonatkozóan. Az előző ciklusbeli
gazdasági program hasonlóképpen alakult, sok minden megvalósult belőle. Amik nem valósultak
meg, és továbbra is élő gondjaink azokat természetesen átvezettem ide. A csatolt információk
között nem fix dolog, ami ebben benne van, egy program gyakorlatilag, a helyzet, az élet majd
hozza, hogy mit tudunk ebből majd megvalósítani, mikor tudjuk majd ezeket megvalósítani. Vitára
bocsátom a témát.
Gyurász Sándorné képviselő: Szeretném kérdezni, hogy a csatornázásról van benne szó, annak
van-e határideje, hogy meddig kell ezt megoldani és mit jelent az, hogy ki közösség megoldás?
Máté Gábor polgármester: Agyalunk sokat rajta a csatornázásra nincsen jelenleg semmilyen
ukáz. Magyarország az uniós csatlakozással bizonyos vállalásokat tett az unió felé, többek között
azt, hogy 2015 év végéig a 2000 lakos egyenértéknél nagyobb települések, ezen azt kell érteni,
hogy ahol a szennyvízhálózatba köthető lakosok száma 2000 főt meghaladja, ezeknél a
településeknél kötelezően el kell végezni a szennyvíz kezelő rendszernek a kiépítését. Ebbe mi
szerettünk volna belekerülni, az előző előtti ciklusba egy pályázatot is adtunk be. Az volt a nagy
problémája az egésznek, hogy 500 millió forintos maximális keret volt a pályázatra és a mi akkor
elképzelt rendszerünk ilyen 1,2 milliárdos beruházás lett volna Munkásteleppel mindennel együtt.
Egyrészt nem is szerettem volna, hogy nyerjen a pályázat, mert nem volt biztosítva az, hogyan
lépünk tovább és egy félkész dolgot nem akartunk nagyon megcsinálni. Mivel nem maradt
kötelezettségünk benne, ezért inkább megvárjuk azt majd, hogy milyen előírások lesznek a
szennyvízkezeléssel kapcsolatosan. Ez a kis közösség és egyedi kezelés, megmondom őszintén,
hogy az én értékrendemet képviseli, nem jelenti azt, hogy ezt fogjuk követni, mert lehet, hogy a
pályázatok, lehet, hogy az állami előírások ezt keresztül fogják húzni. A józanész alapján én azt
mondom, hogy célszerű lenne, ha találnánk egy olyan technológiát, amelyik ki közösségileg
megoldott. Itt most azt értem, hogy a település szerkezet úgy néz ki, hogy viszonylag párhuzamos
utcák vannak, hátsó kertekkel érintkező porták, és azt gondolom, hogy egy-egy utca által
körbekerített blokknak el lehetne gondolkodni, hogy lehetne-e a közös vonalon egy szikkasztó
rendszerrel, egy gyökérzónás vagy nádas, vagy valamilyen más növénnyel, vagy bármilyen
technológiával elszikkasztott, de már előzetesen kezelt tisztított szennyvizet itt tartani a falu
területén. Az elsődleges szempont az lenne, hogy lehetőleg az a víz, amit mi megtisztítunk,
maradjon itt Pusztaszeren. A másik, hogy lehetőleg ami vizet ivóvízként megvásárolunk, a
vízszolgáltatótól az maradjon annál, aki megvette ne kelljen még azért újra fizetnie azért, hogy azt
onnan el is vigyék. Ez lenne a logikája ennek a dolognak. Az a nagy baj, hogy nem találtuk meg azt
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a technológiát, amelyik ezt lefedi. Ez inkább egy értékrendet képvisel, ha ezzel egyet tudunk
érteni. Lehet, hogy ez az értékrendet a rendszer, ahogy majd valamilyen kötelezettséget
megfogalmaz, keresztülhúzza akkor majd ahhoz fogunk igazodni. Beszéltem szakemberekkel,
amilyen szakemberrel beszélek, olyan irányba tereli a dolgokat. Pillanatnyilag én is azt gondolom,
hogy az lenne jó, ha az előbb vázolt alapelv alapján tudna valamilyen technológia fölépülni, de az a
három technológia, amit én megnéztem működő állapotban egy nem kívánatos egyáltalán, a másik
kettőnek voltak nagyon pozitív, nagyon jó oldalai, de vannak olyan részei, ami még azt mondom,
hogy gondolkodni kell. Beszélgettem olyanokkal, akik már kiépítették és van, aki azt mondja, hogy
jobb a várakozó állásponton maradni, mert amikor már nagyon kötelező lesz sokkal nagyobb
segítséget fogunk kapni. Azt tudomásul kell venni, hogy ez mi csak szinte 100%-os fedettségi
támogatásban tudjuk megvalósítani. Az egyedinek és a ki közösségnek az lenne még az előnye,
hogy a településnek különböző adottságai vannak, az adottsághoz mérten is lehetne különböző
technológiákat alkalmazni és nem kellene egyszerre megcsinálni az egészet. Vannak egyébként
tisztítóműves terveink, amikből föl lehet építeni.
Sági Mihály képviselő: Majdnem minden témájánál a bizottság foglalkozott ezzel a gazdasági
programmal. Több helyen kiegészítettük, de csak minimális dolgokkal. Több mindent is
megvitattunk, és így ahogy van úgy értettünk vele egyet, ha ez úgyis úgy alakul majd és akkor
válik, majd amikor kiírják. Amikor az új kiírások kijönnek, akkor kell ennek a testületnek ahhoz
alkalmazkodni és azt elővenni, ami itt tervben szerepel. A bizottság így javasolja elfogadásra, újat
nem javasol senki, hogy tegyünk bele.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs további kérdés, aki 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:
80/2015.(X.29.)Kt. határozat
Tárgy: Pusztaszer Községi Önkormányzat gazdasági programja 2014-2019 elfogadása
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pusztaszer Községi Önkormányzat
gazdasági programja 2014-2019 című dokumentumot az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Irattár

3. napirendi pont: Vagyonátruházási szerződés a „Tiszta Víz” Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulással
Máté Gábor polgármester: Harmadik napirendi pont, vagyonátruházási szerződés a „Tiszta Víz”
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulással.
dr. Jaksa Tibor aljegyző: A legutóbbi társulási ülésre polgármester úr engem küldött el egyéb
elfoglaltsága. Ott döntött a társulási tanács ezekről a vagyonátruházási szerződésekről, amivel az
ivóvízminőség-javító program keretében megvalósított vagyon elemeket adják át az
önkormányzatoknak a tulajdonába. Kötelező dolog, ezt nekünk át kell venni, és egy lendülettel
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tovább kellene passzolnunk a jelenlegi vízmű üzemeltetőnek, amit még nem tudunk hogyan. Az
összeget a kollégákkal egyeztettük, ez valós összeg. Köszönöm szépen.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm.
Sági Mihály képviselő: A bizottsági ülésen erről kifejtettük a véleményünket, főleg Rózsika, mert
ő ebben benne volt. Ahogy olvasható 177 millió valamennyiről van itt szó, át kellett venni az
önkormányzatnak, de mivel nem az önkormányzat működteti, annak kellene átadni aki, üzemelteti.
A bizottság azt javasolja, hogy így fogadjuk el.
Máté Gábor polgármester: Van-e egyéb kérdés hozzá? Aki ezt az átruházási szerződést
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:
81/2015.(X.29.)Kt. határozat
Tárgy: Vagyonátruházási szerződés a „Tiszta Víz” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulással
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal
vagyonátruházási szerződést köt a „Tiszta Víz” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulással.
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) „Tiszta Víz” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
4.) Gazdálkodás helyben
5.) Irattár

4. napirendi pont: A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátása
módjának, szervezeti kereteinek felülvizsgálata
Máté Gábor polgármester: Negyedik napirendi pont, családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási
feladatok ellátása módjának, szervezeti kereteinek felülvizsgálata. Alapvetően egy új szociális
törvény alapján majd megszűnik a különálló családvédelmi és gyermekjóléti szolgálat, és egy
címen kerül majd üzemeltetésre. Azt nekünk most 31-ig azt a döntést kell meghoznunk, hogy
továbbra is társulási keretekben akarjuk-e ezt a szolgálatot ellátni vagy ki akarunk lépni. Minden
képpen az a javaslatunk, hogy maradjunk benne a közös rendszerbe, működőképesebb így a
dolog, a szakmaiságát talán jobban lehet így biztosítani, és működik így a rendszer. Konkrétan
hogyan fog ez megvalósulni az majd a miniszteri rendeletekből meg az egyébből fog majd
kiderülni. November 30-ig lesz majd ezzel kapcsolatban döntési kényszerünk, körülbelül 20-a
környékéig mikor konkrét információ lesz erről egy testületi ülésen határoznunk, kell. Most arról
döntünk, hogy társulásban maradunk-e vagy kilépünk.
Sági Mihály képviselő: Bizottság így társulásban javasolja tovább működni ezt a rendszert.
Nagy Emese képviselő: Ez ugyanaz, amit a Sárika csinált és itt látom, hogy személyi változás fog
történni?
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Máté Gábor polgármester: Erről még nem tudnak semmit, vannak elképzelések a személyi
változásra. Azért nincs értelme még ezzel foglalkozni, mert amíg nem tudják, hogy kikkel, hány
fővel, hogyan.
Fülöp Pál képviselő: Itt van egy szociális törvény változása szerinti szervezési változás, aminek
az áll a hátterében, hogy amikor családsegítésről beszélünk, vagy gyermekjóléti szolgáltatásról
beszélünk akkor ez eddig két külön álló tevékenység volt, olyan szinten, hogy volt gyermekjóléti
családgondozó, meg volt családsegítő családgondozó. Mivel a gyerekek többsége családban él,
ezért párhuzamosságok is fölvetődtek, és mindig dönteni kellett arról, hogy ki az ügyfél. Nehéz volt
meghúzni azt a határvonalat, hogy mikor családsegítős témakör, mikor gyermekjólétis témakör. A
szociális törvény jelenlegi módosítása ezt próbálja integrálni, megváltoztatni ez a szakmai része.
Azt hogy az önkormányzatok illetve a társulásaik oldják-e meg, tehát a település egyedileg oldja-e
meg vesz föl embereket, vagy szervezetet alapít, vagy valahogyan oldja, meg vagy csatlakozik a
társuláshoz ez a másik része a kérdésnek. Itt most arról van szó, hogy mi ennek a feladatellátási
kötelezettségét úgy teljesítjük, hogy maradunk a társulásban.
Máté Gábor polgármester: Így van. Igazából eddig a gyermekjóléti szolgálat keretében Sárika
gyakran ellátta a családvédelmi dolgokat is. A törvény egy gyakorlatot húzott föl magára, szinte így
működött eddig is és talán így kerekebb is lesz a dolog. aki ezzel egyetért, hogy maradjunk az
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:
82/2015.(X.29.)Kt. határozat
Tárgy: A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátása módjának, szervezeti
kereteinek felülvizsgálata
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a családsegítés és a gyermekjóléti
szolgáltatási feladatok ellátása módjának, szervezeti kereteinek felülvizsgálata eredményeként úgy
dönt, hogy e feladatellátási kötelezettségének a továbbiakban is társult tagként a Kistelek Környéki
Települések Többcélú Társulása által fenntartott Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása
Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat keretében kíván eleget tenni.
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása
4.) Irattár

5. napirendi pont: Pusztaszer Községi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, Pusztaszer Község Önkormányzat 2015.
évi közbeszerzési terve. Ezt a kormányhivatal hiányolta, hogy nincs, de nincs is rá szükségünk,
mert ilyen hord erejű beruházásunk nincsen, de ha kell, akkor kell.
Sági Mihály képviselő: A bizottsági ülésen is szó volt róla, hogy kéri a hivatal, akkor mit tudunk
csinálni. A bizottság elfogadásra javasolja.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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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:
83/2015.(X.29.)Kt. határozat
Tárgy: Pusztaszer Községi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pusztaszer Községi Önkormányzat 2015.
évi közbeszerzési tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Irattár

6. napirendi pont: A polgármester 2015. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének
jóváhagyása
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont a polgármester szabadságolási terve,
aminek elfogadására szintén hasonló okból került sor. Mindig probléma az, hogy nem tudjuk a
rendelkezésre álló szabadságot kivenni. Igyekszünk minél többet, én, ha nem vagyok, akkor kiírom
szabadságnak, és soha nem csúsztattam le hétvégi munkákat sem. Van-e valakinek
hozzáfűznivalója? Köszönöm. Akkor, aki 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:
84/2015.(X.29.)Kt. határozat
Tárgy: A polgármester 2015. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyása
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 2015. évi szabadság
felhasználási ütemezési tervét az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Irattár
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7. napirendi pont: Rendelet-alkotás a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról
Máté Gábor polgármester: Hetedik napirendi pontként következik az utólag megszavazott
napirendi pont a szociális tűzifa rendeletünk. Örvendetes dolog, hogy a kért tűzifa kérvényünk,
amit az előző hónapban megszavaztunk kedvező fogadtatásban részesült. A taktikánk bevált, hogy
az igényünk másfélszeresét kérjük, és amire számítottunk mennyiséget meg is kaptuk. A jó
viszonynak és folyamatos kapcsolattartásnak hála azonnal rá is tudtunk mozdulni a keményfára, jó
döntés volt. Ennél közelebbről nem is tudtuk volna hozni, most Pusztaszer és Kistelek határáról
innen az ötös mellől hoztuk a fákat. Ezek a széltörésben kifordult tölgyeknek a tűzifa mennyisége.
Ennek a felét már behoztuk az udvarba már le is pakoltuk ennek az odaítéléséről, szól ez a
rendeletünk. Nem sokat változtattunk rajta a tavalyi évhez képest annyit, hogy tavaly a 70 év
felettiekre vonatkozott a korosztályos rész, ezt lecsökkentettük 65 évre mondván, hogy a 70 év
felettieknek segítünk egy rendeltünkkel a tüzelő támogatásunk keretében. A nyugdíjkorhatártól
kértem, hogy aki nem esik bele az előző dologba ők is, hozzáférhessenek valamilyen szinten
támogatáshoz. a bizottsági ülése felmerült, hogyha beérkeznek a kérelmek, akkor minden képpen
tájékoztatni fogjuk erről a képviselő-testületet, ha csak egy ilyen munka megbeszélés keretében is,
hogy a döntések milyen irányba mennek. Ha lesznek esetleg dilemmáink, azt feltétlen megosztjuk
és a testület segítségét, kérjük majd, bár elvileg polgármesteri hatáskör.
Sági Mihály képviselő: A bizottsági ülésen akkor valamit nem egyformán gondoltunk, mert azt
javasoltam, hogy azért ne kelljen testületi ülésen ezt a 40-50 nevet hosszú távon megvitatni.
Amikor megszületett, hogy kinek érkezett be, akkor Mesivel kiegészülve a bizottság nézze át a
neveket. nem a bizottság dönt benne, nem akarja átvenni a döntési jogkört de azért lehet
mondani, hogy nem csak én, hanem többen megnéztük és azért született ez a döntés, mert többen
így látták. Köszönöm szépen. Bár a bizottság ezt a napirendet nem tárgyalta, de mint képviselő a
rendelet elfogadását javaslom.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Van-e esetleg hozzáfűznivalója valakinek? Amennyiben
nincs, akkor, aki 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 önkormányzati rendeletet alkotta:
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2015.(X.30.) önkormányzati rendelete
szociális célú tüzelőanyag juttatásáról
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) 1. § (2) bekezdésében és 10. § (1) bekezdésének második mondatában foglalt
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Pusztaszer Község Önkormányzata illetékességi területén állandó lakóvagy tartózkodási hellyel rendelkező, illetőleg az Szt. 3. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a (3)
bekezdés a) pontjában meghatározott személyekre terjed ki.
2. § A képviselő-testülettől átruházott hatáskörében a polgármester térítésmentesen a
rendelkezésre álló keret kimerüléséig legfeljebb 2 m3 tűzifát biztosít annak, aki
a) saját háztartásában legalább kettő kiskorú gyermek, egyedülálló esetében legalább egy kiskorú
gyermek eltartásáról gondoskodik, vagy
b) a 65. életévét 2015. december 31-ig betölti, vagy
c) az egy háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 22 800,-Ft összeget
és az általa életvitelszerűen lakott helyiséget szilárd tüzelőanyaggal (fa, szén) fűti.
3. § A 2. §-ban meghatározott személyek közül a jogosultság szempontjából előnyt élvez az, aki
a)az Szt. szerinti
aa) aktív korúak ellátására,
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ab) időskorúa k járadékára,
ac) - tekintet nélkül annak természetbeni Vagy pénzbeli formában történő nyÚjtáSára

támog atásra jogosu lt, Vagy

-

települési

b) a családjában a gyermekek védelmérő|és a gyámúgyi igazgatásról szőlő 7997. évi XXXI'

törVényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

4' 5

AZ azonos háztartásban élő személyek köZül csak egy kérelmező réSzéreállapítható meg
támoqatás.

a

5.5 A

SzociáliS célútűZifa igényléséreirányuló kérelmeket 2015. november 16' napjájg lehet
benyújtani a csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltségén az 1. melléklet
szerinti nyomtatVányon'

6. s A támogatás kizáró|agos forrása a belügyminiszter által PuSZtaSzer Községi Önkormányzat
számára megállapított 906 7B0,-Ft kiegészítő támogatás, Valamint aZ Önkormányzat á]taI
biztosított 1ooo,-Ftlerdei m3+ÁFA+szállítási koltség mértékűSaját forrás'

7. 5 A belügyminiszter által a Magyarország 2015. éVi köZponti költségvetéséről szóló 2074' évi c'
törVény 1' mellék|et IX. Helyi ónkormányzatok támogatásai fejezet 13. A helyi önkormányzatok
szociális célútüZelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímre Vonatkozóan
kiadott pályáZati kiírás 6. d) pontjának megfelelően a Ké pviselő-testÚ let Vállalja, hogy a szociális
célútűzifában vagy szénben részesü|őtől ellenszolgáltatást nem kér.
8. 5 A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket el kell utasítani.
9. s EZ a rendelet a kihirdetését köVető napon lép hatályba, éS 2016. május 1-jén hatályát Veszti.
'1

(.._.-V(Xl
_/ (_
ll^

Máté Gábor

polgá rmeSter

KihirdetéSi záradék:
Pusztaszer Község Ónkormá nyzatának Képviselő-testülete által 2015. október 29-én megalkotott
fenti 1212015.(X.30') önkormányzati rendeletet alulírott napon kihirdetem.
Pusz1aszer, 2015. oklóber 30.
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1. számú melléklet a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról szóló 12/2015.(X.30.) önkormányzati
rendelethez
KÉRELEM
SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZELŐANYAG IGÉNYLÉSÉHEZ
1. Név: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Születési név: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Születési hely és idő:………………………………………………………TAJ szám:.....................................
4. Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Az igénylő bejelentett állandó lakóhelyének címe: ……………………………………………………………………
6. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: ………………………………..
7. A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe: ………………………………………………………………
8. Az igénylővel egy lakóingatlanban élők száma: ............. fő.
9. Az egy háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme (igazolás alapján): ……………………,-Ft
10. A 8. pontban szereplő személyek adatai (kérelmező adatait itt nem kell feltüntetni):

Név
/születéskori név is/

Kérelmezőhöz
fűződő
kapcsolat /pl. Születési idő
Családi állapot
házastárs,
/év, hó, nap/
élettárs, gyermek
stb./

Anyja neve

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel:

rendelkezem

nem rendelkezem

Az alábbi támogatás(ok)ban részesülök (kérjük aláhúzni):
a) aktív korúak ellátására,
b) időskorúak járadékára, vagy
c) települési támogatás.
Háztartásomban halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek:

igen

nem

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Pusztaszer, 2015. …………………………….. hó ……… nap

...........................................................
az ellátást igénylő,
vagy törvényes képviselőjének aláírása
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8. napirendi pont: Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről
Máté Gábor polgármester: Következő napirend pont, polgármester beszámolója a két ülés között
eltelt időszak eseményeiről. Gyorsan végig szaladok rajta. Volt egy DARFÜ ellenőrzésünk, mindent
végig ellenőriznek a kifutó programokat még, a munkástelepi belvíz csatornát megnézték, és
dicséretet kaptunk, hogy nagyon szép rendbe van. A mai nap voltam a nevezetes KEOP-1.1.1/C
pályázatnak a megnyitóján. Ez eszközbeszerzési pályázat többnyire a központi szállítóeszközöknek
a vásárlását célozták meg ezzel. 1 milliárd 900 millió forint körüli összeg, Pusztaszert annyiban
érinti, hogy a szállítóedények chipekkel való ellátását is célozza. Ez azt jelenti, hogy le tudják majd
mérni, fölszerelik a szállítóeszközöket olyan szerkezettel, ami az ürítéskor leméri, hogy mennyi
szemetet vittek el melyik háztól. Ebben van egy informatikai fejlesztés is. Abban nem vagyok
biztos, hogy jut-e pusztaszerre is de ez nekünk nem kerül pénzünkbe. Ami pusztaszerre biztosan
jutni fog az a szelektív hulladékgyűjtés keretében komposzttároló edények, ebből kértünk 60
darabot, mert csak 300 literesek ezek az edények és azt gondoltam ez komolytalan a
komposztálásra, de ha valakinek van kedve ezzel az edénnyel foglalkozni, akkor ezt valamilyen
formában kioszthatjuk a lakosság rámozduló részére. Ami örvendetes benne, hogy ez nem kerül
pénzünkbe abszolút. Önrész, ami a mienk volt ilyen 98 ezer forint volt benne azt is az önerő
alapból az állam lefinanszírozza, így ez teljesen 0%-os terhet jelent számunkra. Mi nem tudtunk
ebben ilyen komolyabb eszközöket vásárolni. Éppen a kapitány úr hívott itt az előbb, mert
valószínűleg elköszönni szeretne, mert Szitár Ferenc alezredes urat áthelyezték egy Szolnok
megyei kapitányságra helyettes vezetői beosztásba. Ma Lukács János dandártábornok úr is
felhívott ez ügyben és mondta, hogy ez most már így hivatalos, de Szitár Ferenc 1-2 hete itt volt
és bejelentette. Nagyon nem örültünk ennek a hírnek, mert iszonyat jó szakmai, emberi
adottságokkal rendelkezik a kapitány úr. azt mondom, hogy példaértékű együttműködést tudtunk
csinálni, pusztaszer és az egész térséggel, de ennyire példaértékűre nem volt példa ezelőtt. Volt
gondolat, hogy ki lesz az utódja, jelen pillanatban úgy tűnik nem tudták eldönteni. Átmenetileg két
hónap távlatában Sejben Győző lesz a kapitányság vezetője most. Ő kisteleki, szintén alezredesi
rangban van, valószínűleg nem ez lesz a végleges. a hónap elején részt vettem Ópusztaszeren egy
emlékműavatáson, a Vereckei hágónál felállított aztán szétrombolt és most különféle módon
széthordott emlékműnek a darabjait szedték össze és rekonstruálták és Ópusztaszeren állították
fel. Ennek kapcsán volt egy olyan kérés, hogy a térség települései a rájuk jellemző gasztronómiai
dolgokat, nevezetességeket jelenítsék meg egy kóstoló formában egy kis gasztro asztalon.
Összeszedtük, amit lehetett, én igazából szerettem volna egy szarvas szalámival megtűzdelt
kóstolót tenni, de már szarvas szalámi nincs a faluban. Viszont a Kiskunsági Nemzet Park bivaly
szalámija még rendelkezésünkre állt. Nagyon elégedettek voltak és köszönik szépen a
közreműködésünket a szervezők. Az alföldvízzel kapcsolatban, folyamatos kapcsolatban vagyunk. A
múlt hét közepén voltak kint, egyrészt divízióvezető váltás van, egy új személy lett Privácki Zsolt
személyében a divízióvezető. Én jeleztem nekik, hogy gyakorlatilag a vizünk az lehet, hogy a
laborvizsgálatoknak megfelel, de használatra nem. Annyira klóros a víz, hogy ez rettentően zavarja
a lakosságot. Ők kijöttek, mondták, hogy jelezzünk minden problémát, rajta vannak, hogy ezt
megoldják. Pillanatnyilag még nem is ők a technológia kezelői, hanem a mérnök szervezet, aki az
egészet fölépítette. Még teljesen nem az ő kezükben van ennek a működtetése. Amikor itt voltak
négyen megkínáltam a vízzel őket és semmi baja nem volt a víznek. Mondtam is nekik, hogy
remélem ez most már tartós lesz. most ott tartok, hogy fölhívtam egy független labort, hogy én
szeretném saját kézbe venni ezeket, a dolgokat, hogy legalább valamilyen információnk legyen. Az
Alföldvíz rendelkezésre bocsátja az össze vizsgálati eredményt, ami megfelel. azt mondta a labor,
hogy nem velük kellene független vizsgálatot csinálni, hanem jelezni kellene ezt az ÁNTSZ-nek,
hogy a vízzel ez a probléma van, és hatóságilag lehet erre valamilye szinte rámozdulni. Ez lesz
minden képpen az utolsó lépés. Én most még jelezni fogom az új divízióvezetőnek, a továbbra is
fennálló problémát. Valamilyen formában minden képpen a kezünkbe kell venni ezt a dolgot. A
múlt hét közepén ültem le a katolikus egyház tervezőjével, Palánkai Tibor mérnökúrral a templom
terveiről beszélgetni. A Germán Géza, aki az egyház részéről a terveket készítette, azt mondta ő
nem fog tudni tervezni templomot, mert nincs ideje rá, viszont nagyon szívesen veszi, ha Palánkai
Tibor nekiáll ezeknek, a dolgoknak. A Tibor a jövő héten ki fog jönni már megbeszéltük az
ötleteket, és ha valamilyen kézzel fogható terv lesz azt minden képpen a testület elé, szeretné
hozni azzal együtt, hogy az építtetők nem mi vagyunk. Az a templom lesz felépítve, ami az
egyháznak és a püspök úrnak tetszik, mi egy dolgot tehetünk, véleményt mondhatunk róla.
Közmunka program keretében sajnos a holnapi nappal befejeződik a Startmunka, meg befejeződik
egy másik programunk is de, megjelent a munkaügyi központ és mondta hogy utasításba kapta,
hogy Pusztaszeren a következő hónap elsejétől hét főt kell alkalmaznunk a meglévők mellé és azon
felül is, csak nem tudják mennyit. Úgy tűnik itt a télre olyan 15-18 főnek munkát, kell adni. Én
kértem, hogy mi határozzuk, meg hány embert tudunk foglalkoztatni nem jó annak a csapatnak,
aki jól dolgozik, ha fölhígul, és olyan emberek kerülnek a végére bele, akik nem együttműködőek.
a mai nap ki lett jelölve a hét ember, nagyon szépen sikerült összeszedni a hét embert. 23-hoz
kötődően volt egy sakkverseny, erről talán Misi tudna mesélni. Egy nagyon jó baráti napot töltött
oldal: 13/15

együtt aZ a csapat/ akik a sakkozós iránt érdeklődnek' Ma a testÜleti üléS előtt fél óráVal fölhíVott
Mencserné a Kőbarlang SöroZő tulajdonosa hogy a mai nap Vegyúk napirendi pontra a Kőbarlang
sörozőben a diszkó kérdését,mondtam, hogy ez nem teljesen így megy' ha úgy gondo|ja,
leÜlhetÜnk' megbeSZéihetjük nekj mi aZ elképzelése,a következő testületi ülésre esetleg
napirendre VehetjÜk. KörÜlbelül ennyi VoIt a beszámolóm.

Sági Mihály képviselő: Engem is hívtak ezzel aZ Ljggyel' és én mondtam nekik, hogy Semml
akadá|ya hogy a képviselő testület napirendre Vegye. Soron kíVÜl biZtos nem, és én arra

hiVatkoztam, hogy minden napirendet Van egy biZottság, aki előkészít és ezt már a
tudja előkéSzíteni.

b

Zottság, nem

Máté Gábor polgármester: Kérdésevan'e Valakinek a beszámolómhoZ? Aki elfogadja
beszámolómat, kérem, kézfelemeléssel jeleZze'

a

A dajntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kízárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal

0 tartózkodással

a Képviselő-testtjlet a következő döntést hozta:

85/ 2015.(x.29.) Kt. határozat

Tárgy: Polgármester tájékoztatója két ülés kÖzötti időszak eseményeiről

HATÁRozAT
PusztaSzer Község Ön kormányzatá na k Ké pvise lő-testü |ete elfogadja a polgármester tájékoztatóját
a két ülés köZotti időSzak eseményeirői.

Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gá bor polgármester
A határozatot kapja:
1') Máté Gábor polgármester
2.) dr. ]aksa Tibor aljegyző
3') Irattár

9. napirendi pont: Kérdések, bejelentések
Máté Gábor polgármester: UtolSó naprendi pont, kérdések,bejelentések.

Nagy Emese képviselő: a héten VittÜnk ki Munkástelepre egy papírt a doktor úrral és benéztem a
buszváróba én, tudom, hogy régóta téma ez a buszváró de a köZmUnkáSok nem tudnák Valahogy
moderné ten ni?

Máté Gábor polgármester: TerméSzetesen megtervezzük és lehet. Nem mondtam, de

agy

buszvárót' amit itt lebontottunk azt át fogjuk rakn] a JóZsef Attila utcai buszváróba. munkáste|epre

polg ármeSter

r--lfu
jegyzőkönyV-VeZető
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HATÁROZATOK JEGYZÉKE
Sorszám
78/2015.(X.29.)Kt. határozat
79/2015.(X.29.)Kt. határozat
80/2015.(X.29.)Kt. határozat
81/2015.(X.29.)Kt. határozat
82/2015.(X.29.)Kt. határozat

83/2015.(X.29.)Kt. határozat
84/2015.(X.29.)Kt. határozat
85/2015.(X.29.)Kt. határozat

Tárgy
Napirendi pontok elfogadása
Napirend módosítása
Pusztaszer Községi Önkormányzat gazdasági
programja 2014-2019 elfogadása
Vagyonátruházási szerződés a „Tiszta Víz”
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulással
A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási
feladatok
ellátása
módjának,
szervezeti
kereteinek felülvizsgálata
Pusztaszer Községi Önkormányzat 2015. évi
közbeszerzési terve
A
polgármester
2015.
évi
szabadság
felhasználási ütemezési tervének jóváhagyása
Polgármester tájékoztatója két ülés közötti
időszak eseményeiről

Határidő
azonnal
azonnal
azonnal
azonnal
azonnal

azonnal
azonnal
azonnal
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JELENLETI IV
Pusztaszer Közsé9 önkormányzata Képviselő-testületének
2015. október 29-én
megtartott ülésénmegjélentekről

Máté Gábor

Fülöp Pál

po|gármester
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képviselő
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lt4agyar Gábor Ferenc

képvise|ő

t+*.,.l",).' ..'.'..

Gyurász Sándor Lászlóné

Nagy Emese

képvise|ő

..'.'.'.../.

..

..

^

.''.

.

1á-_--*

n

,-

--1-

Tanácskozási joggal jelen vannak:

-/

'a3-

!.:-.:+t*....

,1

.. ....

l

í

'

-<2
Tóth Mónika jegyzőkönyv-vezető

''.. ' ' ''

L[lp\'.l

-

)

PUszTAszER KÖZsÉG PoLGÁRM ESTERE

6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45.
Tr +36 62 576 510
F: +36 62 576 511
pmhiv@pusztaszer. hu

MEGHIVO
Pusztaszer Község Ónkormányzata

Képviselő-testÜletének rendes ülését

2o15. október 29-én (csütörtök)

1600 óra

kezdettel osszehívom.

Az ülés helyeI csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltségének ülésterme
(Pusztaszer, Kossuth u. 45.)

Javasolt napirend:
1.) Rendelet-alkotás a helyi szociális ellátásokról szóló 7/2015'(Il'27
módosításá ról

')

önkormányzatj

rendelet

2') Pusztaszer Községi Ónkormányzat gazdasági programja 2074-2oI9 elfogadása
3.) Vagyonátruházási szerződés a ,,Tiszta víz" Ivóvízm inőség-javító Önkormányzati Társulással
4.) A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátása módjának, szerVeZeti
kereteinek felü lVizsgá lata
5.) Pusztaszer Községi Önkormá nyzat 2075. évi közbeszerzési terve
6.) A polgármester 2015. évi szabadság felhasználási ÜtemezéSi tervének jóváhagyása
7.) PoIgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről
8.) Kérdések,bejelentések
A Képviselő'testület Ülésére tisztelettel meghívom, megjelenésére Számítok.
Kérem, szíveskedjen előre jelezni, ha az ülésen mégsem tud je|en lenni'
Pusztaszer, 2015. október 22'

RENDELET-TERVEZET!
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2015.(…………) önkormányzati rendelete
a helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében,
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g)
pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § A helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Ör.) 3. §-a az alábbi e) és f) ponttal egészül ki:
„e) iskoláztatási támogatásként,
f) fűtési támogatásként”
2. § Az Ör. az alábbi 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § (1) A 3. § e) pontja szerinti települési támogatásra 2015. évben az a háztartásonkénti egy
személy jogosult, aki saját háztartásában
a) a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola Pusztaszeri Telephelye tanulójának, vagy
b) középfokú oktatási intézmény iskolalátogatási igazolással igazolt nappali tagozatos tanulójának
neveléséről gondoskodik.
(2) A 3. § e) pontja szerinti települési támogatás összege tanulónként egyszeri 12 000,-Ft.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti iskolalátogatási igazolásnak a polgármesterhez történő
benyújtási határideje 2015. november 15.
(4) A 3. § e) pontja szerinti települési támogatást a jogosult részére a polgármester hivatalból,
külön kérelem nélkül – de az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az iskolalátogatási igazolás
birtokában – állapítja meg, és gondoskodik arról, hogy 2015. december 15-ig kifizetésre kerüljön.”
3. § Az Ör. az alábbi 9/B. §-sal egészül ki:
„9/B. § (1) A 3. § f) pontja szerinti települési támogatásra 2015. évben az jogosult, aki 2015.
december 31-ig a 70. életévét betölti.
(2) A 3. § f) pontja szerinti települési támogatás összege személyenként egyszeri 10 000,-Ft.
(3) A 3. § f) pontja szerinti települési támogatást a jogosult részére a polgármester hivatalból,
külön kérelem nélkül állapítja meg, és gondoskodik arról, hogy 2015. december 1-ig kifizetésre
kerüljön.”
4. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Máté Gábor
polgármester

dr. Jaksa Tibor
aljegyző

Pusztaszer Községi Önkormányzat
gazdasági programja
2014-2019.
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Pusztaszer Községi Önkormányzat 2014-2019. évre
vonatkozó gazdasági programja
Pusztaszer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – hivatkozással a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-ában foglaltakra – Pusztaszer község
2014-2019. évekre vonatkozó gazdasági programját az alábbiak szerint állapítja meg:
A gazdasági program célja, hogy helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és
feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti,
gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok
biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.
A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a, a településfejlesztési
politika, az adó politika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására
vonatkozó megoldásokat, célkitűzéseit, munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését.

I.
Bevezető
Pusztaszer község Csongrád megye északi részén, a kistérségi központtól, Kistelektől 10 km-re, a
megyeszékhelytől, Szegedtől mintegy 40 km-re helyezkedik el. Gépkocsival, autóbusszal a Szeged és
Kiskunfélegyháza felől az 5. sz. főúton, Csongrád felöl a 4518 sz úton és Ópusztaszer felől
önkormányzati közúton úton közelíthető meg. A tömegközlekedés autóbusszal első sorban Szeged
irányból biztosított, de Csongrád és Kiskunfélegyháza irányába is közlekednek járatok. A legközelebbi
vasútállomás a Budapest-Szeged vasútvonalon, Kisteleken található.
Településünk a faluközpont és Munkástelep vonatkozásában alapvetően két különálló belterületi
résszel rendelkezik. Munkástelep az útviszonyok vonatkozásában kissé elmarad a faluközponttól, de
víz, gáz, villany, telefon, tömegközlekedés, belvízelvezetés és közvilágítás tekintetében megfelelően
ellátott.
A település a nyolcvanas években a fejlett mezőgazdasági tevékenységnek köszönhetően igen
látványos és dinamikus fejlődésen ment keresztül, amely a kilencvenes években átmenetileg kissé
megtorpant.
A település a szennyvíz hálózat kivételével rendelkezik az alapvető infrastruktúrákkal: Víz-, gáz-,
villany-, kábeltévé- és internethálózattal.
A társadalomban és a gazdaságban bekövetkező kedvezőtlen változások negatív hatást
gyakoroltak a népesség alakulására, amely az elmúlt 10 évben 10%-kal csökkent. A képzett iskolázott
fiatalok nem találnak végzettségüknek megfelelő munkát, ezért Pusztaszertől távol keresik
megélhetésüket. Az itt maradók családalapítási kedve változó, nem kiszámítható.
Önkormányzatunk hivatala Csengelével közös üzemeltetésben működik 2013 márciusa óta. Az
önkormányzat tagja a Kisteleki Többcélú Kistérségi Társulásnak, amelynek keretében több feladatot
kistérségi társulás keretében látunk el. Kistérségi szinten történik a belső ellenőrzési feladatok, egyes
területfejlesztési feladatok ellátása, a gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés, házi segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás.
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Az önkormányzat 2007. július 1-től az alapfokú óvodai ellátást Kistelek önkormányzatával közös
intézményfenntartó társulás keretében oldja meg. Az alapfokú oktatást 2013 szeptemberétől a Római
Katolikus Egyház fenntartásában üzemeltetjük.

II.
Rövid történeti áttekintés
Pusztaszer település neve szorosan kapcsolódik államalapításunkhoz, mivel 1100 éve honfoglaló
őseink ezen a vidéken ejtették szerét az első államalapító országgyűlésnek. A környéken a II. évezred
első felében kialakuló települések a török időkben teljesen megsemmisültek. Később a területet a
kecskeméti gazdák bérelték legeltetésre. A fokozatosan kialakuló tanyás vidék lakói is Kecskemét
környékéről települtek ide. A közigazgatásilag Kistelekhez tartozó tanyaközpont a 20-as években tőle
távolabb kialakított Munkástelepet is megába foglalva 1934-ben vált önálló közigazgatási egységgé.
Ekkor épültek meg azok a közintézmények, amelyek a mai napig is szolgálják Pusztaszer életét. A
hatvanas években villamoshálózat, új iskola épült, kibővült az orvosi rendelő.
Pusztaszer fejlődése a 70-es 80-as években a virágzó mezőgazdaság és a jól működő
termelőszövetkezet hatására vett nagyobb lendületet. Szárítóüzem és családi házak épültek, kiépült a
víz-, földgáz- és telefonhálózat, megalakult a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet.
A 90-es évekre a mezőgazdaság háttérbeszorulásával a fejlődés megtorpant, a lakosság lassan
fogyni kezdett. Nem tudtuk kihasználni a rendszerváltás adta lehetőségeket.
Az ezredforduló után újra fejlődés tapasztalható.

III.
Helyzetelemzés
Földrajzi adottságok
Pusztaszer község földrajzi adottságait a Települési Környezetvédelmi Program I. fejezete
tartalmazza
Demográfiai helyzet
Népesség kor szerinti megoszlása:
Kor szerinti csoportosítás
0-3
4-6
7-14
15-18
19-60
61Összesen

2010 (fő )
44
45
90
77
874
368
1498

2015 (fő)
36
28
116
44
870
364
1458
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Születés-halálozás:
Év
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Születések száma (fő) Halálozások száma (fő)
11
13
14
12
21
29
19
20
14
16
16
14
20
21
8
19
9
23
10
17
12
27
9
14
8
25
4
26

Migrációs mutatók:
Év
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Lakosságszám
(fő)
1664
1670
1640
1623
1572
1560
1541
1518
1497
1498
1474
1474
1472
1458

Beköltözés
(fő)
32
21
35
32
30
39
30
22
21
17
26
38
33
45

Elköltözés
(fő)
26
44
46
49
54
50
47
27
28
22
11
35
30
n. a.

Oktatás helyzete
Településünkön az óvoda-bölcsődei feladatokat Térségi Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény
tagintézménye, a Csizmazia György Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde látja el. A 8 évfolyamos
alapfokú oktatás fenntartója a Szeged- Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Katolikus Iskolai
Főhatóság, a baksi Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda telephelyeként működik. Az
intézményekben a közigazgatási területünkön élő gyermekeket teljes létszámban fogadni tudjuk. Más
településre átjáró és onnan bejáró gyerekek létszáma minimális. Alapfeladataink az óvodai nevelés,
ellátás, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése 1- 4, ill. 5-8. osztályokban, sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése- oktatása,
általános iskolai napközi otthoni nevelés.
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Az óvodában 2 csoportba 32 gyermek jár, ebből egységes óvoda-bölcsödés (2. évet betöltött) 4 fő.
Az általános iskolában 8 évfolyam működik, jelenleg 109 tanulóval. Statisztikai férőhely az óvodában
45, iskolában 120. Az óvoda épületét 2009-ben újítottuk fel. 2011-ben a felső udvar kerékpár tárolóval
és medence melletti terasszal, 2013-ban udvari kemencével, 2014-ben napelemes energiaellátó
rendszerrel bővült. Az iskola két épületben működik. A főépületet 2011-ben energetikailag teljesen
felújítottuk, de a vizesblokkok még felújításra szorulnak. A főépületben 8 osztálytanterem, egy
természettudományos előadó és a számítástechnikai szaktanterem található. Külső és belső arculata
esztétikus családias. A régi (parti) épületben felújításra szoruló tornaszoba és kézműves terem
működik. A közalkalmazottak száma az óvodában 7 fő, ebből 3 fő dajka, 1 fő kisgyermek gondozó, 3 fő
óvodapedagógus. Az iskolában polgári jogviszony Munka Törvénykönyve hatálya alá esik 12 főállású, 2
félállású pedagógus, 2 technikai dolgozó.
A gyereklétszám várható alakulása a következő években:
Óvoda
Iskola
2015/16. tanév
32
109
2016/17. tanév
28
104
2017/18. tanév
28
99
2018/19 tanév
n.a.
94
Legfontosabb célunk az, hogy a közoktatás jelenlegi formájában hosszútávon elérhető legyen
valamennyi Pusztaszeren élő család számára. Sajnos az elkövetkezendő pár évben a gyereklétszám
csökkenő tendenciát mutat.
Egészséges ivóvíz-ellátottság
A vezetékes ivóvíz biztosítása az ivóvízminőség-javító program keretében megvalósult fejlesztéssel
– az élettanilag egyébként nem káros mennyiségű, ammónia, vas és mangán tartalmának
csökkentésével – megfelel az európai előírásoknak, beüzemelése folyamatban van. A tanyák jelentős
részén azonban nem elérhető a vezetékes ivóvíz.

Egészségügyi és szociális ellátás
A képviselő-testület az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése érdekében a
következő közszolgáltatásokat biztosítja, illetve az alábbi intézkedéseket teszi a szolgáltatás
színvonalának emelése érdekében:
- A képviselő-testület, a polgármesteri hivatal és az egészségügyi, szociális ellátást végző
intézmények, személyek folyamatosan együttműködnek egymással az egészséges életmód
feltételeinek javítása érdekében. (A kölcsönös együttműködés tapasztalatairól a testület legalább évente
egy alkalommal meghallgatja az intézményvezetők tájékoztatóját.)
- Támogatja azokat a kezdeményezéseket, melyek az egészséges életmóddal, az
egészségmegőrzéssel, az időskorúak problémájával, a hátrányos szociális helyzetbe került
személyekkel kapcsolatos felvilágosító, tájékoztató, segítő tevékenységre irányulnak.
Gyermekjóléti és családgondozó szolgálat
Szociális ellátás körében az önkormányzat továbbra is kiemelt feladatának tekinti a szociális
biztonság feltételeinek megteremtését. Ehhez a pénzügyi feltételeket költségvetésében biztosítja. A
szociális támogatási formákat - rászorultság alapján - a szociális törvényben és az önkormányzat
rendeletében szabályozottak szerint nyújtja.
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Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásként az önkormányzat települési támogatást és a
köztemetést biztosít.
A települési támogatás
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
b) rendkívüli települési támogatásként a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe
került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek
részére,
c) a temetési költségek mérséklésére,
d) életkezdési juttatásként, vagy
e) az önkormányzat eseti rendelete alapján állapítható meg.
Az önkormányzat társult tagként a társulási feladat-ellátást végző Kistelek Környéki Települések
Többcélú Társulásának Szociális Központja és Családsegítő Szolgálata közreműködésével személyes
gondoskodást nyújtó ellátásként az alábbi szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:
a) étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás,
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
d) családsegítés,
e) támogató szolgáltatás.
Gyermekjóléti feladatok körében a gyermekek védelméről szóló törvény alapján az önkormányzat
biztosítja a gyermekjóléti alapellátásokat, az óvodai, általános iskolai napközis foglalkoztatást, a
gyermekjóléti szolgáltatást.
Megkülönböztetett figyelmet fordítunk arra, hogy a településről anyagi okból egyetlen gyermeket se
kelljen családjából kiemelni és intézetben elhelyezni. Ennek érdekében a hivatalnak napi kapcsolatot
kell tartani a nevelési-oktatási intézmények vezetőivel, a védőnővel és a gyermekjóléti szolgálattal.
Egészségügyi alapellátás
Községünkben egy egészségügyi központ van, melyben
- háziorvos
- fogorvos
- védőnői szolgálat
- gyermekjóléti szolgálat
- gyógyszertár kapott helyet.
Az egészségközpont akadálymentesítése megoldott, de épülete felújításra szorul. A szakorvosi
ellátást Kisteleken és Szegeden vehetik igénybe a betegek.
A gyermekjóléti-szolgálat felújított épületrészben működik.
A fogyatékkal élők az önkormányzattól megfelelő segítséget kapnak a lehetséges állami támogatás
igényléséhez, vizsgálatra szállításhoz. Intézményeink akadálymentesítése csak részben megoldott.
Sok idős él külterületi tanyákon, ami időnként nehezebbé teszi az ellátást.
Közvilágítás
A közvilágítás a 2005-ben a DÉMÁSZ közreműködésével lett felújítva. Műszaki állapota megfelelő,
karbantartása rendszeres. A cseréje, korszerűsítése 5-6 év múlva lesz esedékes.
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Helyi közutak
A településen a belterületi utak 48%-a van szilárd burkolattal ellátva. Munkástelepen a burkolt utak
teljes hiánya jellemző. A külterületi utak csak kis részben burkoltak (4518 sz. út, ópusztaszeri út). A
külterületi utak állapota időjárástól és a szántóföldi munkálatoktól függően változó állapotúak.
Karbantartásukra rendelkezésünkre állnak eszközök, de ezek vontatására saját erőgéppel nem
rendelkezünk.
Vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés:
A csapadékvíz elvezetési rendszer kiépített, egyes területekről azonban mély fekvésük miatt nem
lehet a belvizet levezetni. Ezzel együtt lakóházakat nem veszélyeztet az időnként jelentkező belvíz. A
belterületi vízelvezetők, csatornák, átereszek tisztítását részben önerővel, részben a közmunkaprogram keretében hajtjuk végre. A külterületi csatornák ATIVIZIG kezelésében vannak. A
vízkormányzást a kezelők Kiskunsági Nemzeti Park természetvédelmi érdekeit is figyelembe véve
szabályozzák. Belvízvédelmi veszély-elhárítási tervvel rendelkezünk.
Közterületek fenntartása:
A közterületek fenntartását elsősorban közhasznú munkások foglalkoztatásával oldjuk meg. Komoly
feladat a külterületi utak karbantartása. Ennek az érdekeltek bevonásával és összefogásával tudunk
csak megfelelni.
Környezetvédelem
Községünk külterületének 1/3 Natura 2000 terület, a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet része. Az
alapítás éve 1976, területe 22.325 hektár. A község szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír a 60
hektáron elterülő, Büdös-szék (hivatalos neve Dongér-tó), és a Vesszős-szék nevezetű szikes tavak és
a tavat körülölelő szikes puszta. Ornitológiai és botanikai szempontból is jelentős terület.
A községben található hulladéklerakó rekultivációja megtörtént. Fenntartása az önkormányzatunk
feladata. A lakosság által termelt hulladékot jelenleg a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.
alvállalkozójaként a Puszta-szem Kft. gyűjti be és szállítja el. A hulladékudvar a szelektíven gyűjtött
hasznosítható, és a lakossági veszélyes hulladék fogadását teszi lehetővé. A beszállítást a lakosság
végzi, a hulladékudvarról történő elszállítást a Szegedi Környezetgazdálkodási KHT végzi (mint
üzemeltető) a Sándorfalvi úti lerakóba. A hulladékudvar működtetése éves szinten 3.000 eFt.
Pusztaszeren nincs kialakítva szennyvízcsatorna-rendszer, ezért a keletkezett szennyvizet a
Puszta-szem Kft. szállítja el. A csatornarendszer kialakítása a jövőben kizárólag pályázati forrásból
lehetséges, azonban a csatornázás vonzataként jelentkező közüzemi díj növekedése nagy anyagi
terheket róna a lakosságra. Ezért a jövőben elsősorban a kisközösségi vagy egyedi szennyvízkezelési
rendszerek kiépítését tervezzük és támogatjuk.
Községünket rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadékhullás következtében kialakuló belvíz
veszélyeztetheti. jelentősebb gócpontok kialakulására a településen belül néhány mély fekvésű helyen,
illetve külterületén lehet számítani, de lakóépületeket a belvíz ritkán veszélyeztet.
Turisztika
Pusztaszeren kizárólag tanyasi szálláshelyet találunk, azonban az általuk kínált programokhoz,
lehetőségekhez és a vendégek nyugodt pihenéséhez ilyen környezetre van szükség. A Pusztabíró
házban a Bergendóc Szoc. Szövetkezet üzemeltetésében többnyire kis csoportok részesülhetnek vidéki
programokban. A természetfotós tanyán az egyedi technikával kialakított lesekben a világ minden
tájáról ide érkező amatőr és profi fotósok hódolhatnak kedvenc időtöltésüknek. A Németh tanyán a
vendég részese lehet a hagyományos tanyasi programoknak, mint a disznóölés, kemencés sütés,
lekvár főzés. A Pipacs tanya vendéglátói a bioételek, biogazdálkodás iránt érdeklődőknek nyújtanak
betekintést az általuk működtetett ökogazdaságba.
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Látnivalók a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzetben található madárrezervátum, a pusztaszeri Hétvezér
emlékmű, amely természetvédelmi terület, és a szabadidős parkerdő.
Kiemelt programunk, a Pusztaszeri zarándok és fogathajtó nap, a Gödöllői Nemzetközi
Természetfilm-fesztivál szakmai napja, a marhapörkölt-főző verseny.
Mindezek további jelentős turisztikai vonzerőt képviselhetnek.
Gondoskodás a közbiztonság helyi feladatairól:
A településen egy fő körzeti megbízott lát el szolgálatot, amelynek működéséhez az önkormányzat
helyiséget biztosít.
Helyi polgárőr szervezet működik településünkön, amelynek működéséhez éves költségvetésünkből
támogatást biztosítunk. Helyi térfigyelő rendszer kialakítása indokolt lenne, de az eddig beadott
pályázatainkat rendre elutasították. Településünk közbiztonsági helyzete az országos átlagnál
kedvezőbb.
Közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység:
Az évek folyamán kialakultak a helyi viszonyokra specifikusan épülő nagy rendezvényeink, melyek
több éves múltra tekintenek vissza.
A község kulturális életét az önkormányzat anyagi támogatásával a helyi civil szervezetek, az
iskola, és a könyvtár-művelődési ház látja el. Ezen intézmények dolgoznak össze a rendezvények
szervezésénél, programok lebonyolításánál. Éves programjaink 5-6 nagy rendezvény és több kisebb
összejövetel teszi változatossá, de minden öntevékeny és önálló szerveződést is támogatunk, segítünk.
Nagy rendezvények: sportnap-majális, fogathajtó- és lovas zarándoknap, marhapörkölt főző
verseny, természetfilm-fesztivál szakmai napja, Falukarácsony.
Egyéb rendezvényeik: Farsangi bálak (iskola, óvoda, falu), szomszédoló, Kihívás napja, Madarak
és fák napja, a Pusztabíró ház rendezvényei (hagyományőrzés, alkotótáborok), filmvetítés, szüreti bál,
sport rendezvények (labdarugó, lábtoll), nemzeti ünnepek (március 15., október 23.), táborok
(kézműves, természetbúvár).
A helyi öntevékenykörök: kézműves foglalkozás, néptánc csoport, nyugdíjas kör, fitnesz torna, sakk
klub, Pusztaszeri Dalárda.
Komoly problémát jelent, hogy településünkön nincs megfelelő méretű és infrastruktúrával ellátott
fedett közösségi tér.
Önkormányzat és az egyházak kapcsolata:
A katolikus egyházközösség négy települést, Baksot, Dócot, Ópusztaszert és Pusztaszert
összefogva, egy közös plébánossal működik. Mivel a falunknak nincs temploma, a hitélet színtere az
imaház. Az alapfokú oktatást a katolikus egyház fenntartásában üzemeltetjük. A hitoktató
szervezésében karácsonyi műsorokon, keresztény ifjúsági találkozókon, táborozáson, előadásokon
vehetnek részt a csoport tagjai. Az együttműködésünk kiváló.
Civil szervezetek
Településünkön hat civil szervezet működik.
A Pusztaszeri Nagycsaládosok Egyesülete, Pusztaszeri Lovas Közhasznú Egyesület és a
Pusztaszer Községért Közalapítvány saját egyesületi céljaik mellett települési szintű rendezvényeink
szervezésében is meghatározó szerepet vállalnak.
A Pusztaszeri Polgárőr Egyesület a helyi közbiztonság biztosítására és megtartására alakult.
A Pusztaszeri Ifjúsági és Szabadidősport Közhasznú Sport Egyesület, röviden PISZE célja, hogy
segítse és szervezze az aktív sportéletet községünkben. Keretében működik a férfi és női futball,
valamint a lábtoll-labda szakosztály.
2015-ben alakult a Pusztaszeri Homoktaposók Turisztikai Egyesülete, amely környékbeli és
távolabbi vidékekre szervez túrákat a lakosság részvételével.
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Sport, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése:
Az egészséges életmódra nevelés, sportolás tömegsport jelleggel működik Pusztaszeren. Alkalmas
tornaterem hiányában a tárgyi feltételeik csak részben adottak.
Helyi viszonylatban a labdarúgás, a petanque a lábtoll a sakk és a túrázás tartozik a kedvenc
sportok közé. Amatőr csapataink a megyei labdarúgó bajnokságokon, kispályás teremfocibajnokságokon vesznek részt a környező településeken rendezett tornákon. Helyi szinten a Kertész
kupa kerül megrendezésre.
A lábtoll-labda sport a másik kedvelt tevékenységünk. Csapataink felnőtt, serdülő, ifjúsági és
gyermek kategóriákban is eredményesen szerepelnek az országos- megyei- területi bajnokságokon,
valamint a diákolimpiákon.
A petanque szabadidős sportként terjedt el, egyre fokozódik az érdeklődés iránta.
Meg kell még említeni a női tornát, melyet hetente két alkalommal tartanak a hölgyeknek, valamint a
heti egy alkalommal megtartott sakk klubot.
Településünk nevezetességei:
- Hétvezér emlékmű
- Pusztabíró ház
- Parkerdő
- Büdös-szék
- Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet
- Makovecz ravatalozó
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IV.
Célkitűzéseink, fejlesztési elképzeléseink a
2014-2019 évre
A legfőbb célunk:
Az önkormányzat fizetőképességének biztosítása, és a kötelező feladatok maradéktalan, hatékony
ellátása. Ennek érdekében különös gondot kell fordítanunk az adókintlévőségeink beszedésére és az
átgondolt, a realitások talaján álló, fenntartható fejlesztésekre.
Helyi adópolitikai célkitűzések
A képviselő-testület a helyi adóztatást úgy kívánja kialakítani, hogy
- meghatározott stabilitás, állandóság mellett folyamatosan az Önkormányzat biztos bevételi
forrását jelentse,
- a közteherviselés elvével összhangban arányos és igazságos legyen az adóalanyokat érintően,
- a bevezethető helyi adónemek közül azok kerüljenek alkalmazásra, melyek adótárgyát
(ingatlan, iparűzési tevékenység) tekintve az adóalanyokkal elfogadtatható az adófizetési
kötelezettség,
- a fizetendő adó mértéke elviselhető anyagi terhet jelentsen az adóalanyok számára, a
vállalkozások vonatkozásában pedig ne hasson működésük, fejlesztési elképzeléseik gátjaként,
- az adózással együtt járó adminisztráció a lehetőségek szerinti legkisebb mértékben terhelje az
adóalanyokat és a helyi adóhatóságot,
- az önkéntes jogkövetés elve érvényesülhessen a végrehajtási kényszer helyett.
A fenti célkitűzések megvalósítása érdekében a képviselő-testület
- minden évben a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódva megvizsgálja a helyi adóztatás által
nyújtott bevételszerzési lehetőségeket,
- adónemenként évente felülvizsgálja az érintett adózói kör nagyságát, a rendszerbe beépítendő
– a gazdasági program célkitűzéseit elősegítő – kedvezmények és mentességek rendszerét, a
várható bevételeket, és az adóztatás miatt jelentkező negatív hatásokat,
- az adónemeket összehasonlítva dönt a bevezetendő, illetve fenntartandó adókról, az
adórendelet módosításokról,
- rendszeresen tájékozódik az adókintlévőségek nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekről,
illetve a szükséges adó végrehajtási szankciók alkalmazásáról, valamint az intézkedések
alapján elért eredményekről, az adóbejelentkezési kötelezettségek teljesítéséről, a lehetséges
adóalanyok és a vonatkozó nyilvántartások egyeztetésének eredményéről.
Célkitűzések az Önkormányzat működésével és a hivatali ügyintézéssel kapcsolatosan
Rend és fejlődés. Rend nélkül nincs fejlődés, fejlődés nélkül nincs rend. Az Önkormányzat
rendeltetése, hogy a rend megteremtésével és fenntartásával, a fejlődés irányába ható döntések
előkészítésével, meghozatalával és végrehajtásával eredményeket mutasson fel, minőséget teremtsen.
E célkitűzés megvalósítása érdekében a képviselő-testület az alábbiakat fogalmazza meg:
Az önkormányzati hivatal nyújtson segítséget a képviselő-testületnek abban, hogy a település
irányítása előre meghatározott értékrend, célsorrend alapján történhessen, ehhez szakmailag
megalapozott, folyamatos és részletes tájékoztatást kapjon, szakmailag segítse az egyes döntési
alternatívák kidolgozásával, a tárgyszerűség, a hatások pénzügyi vonatkozásainak, valamint a
változatok feladatellátásra gyakorolt várható hatásainak bemutatása követelményeinek
érvényesítésével, illetve aktívan működjön közre a döntések hatás-eredményesség vizsgálatában.

11
A döntés-előkészítés során fokozott figyelmet kapjanak azok a lehetőségek, melyek a helyi
gazdaság erősödését, illetve a helyi lakosság helyzetének javulását, színvonalasabb szolgáltatásokkal
ellátását, foglalkoztatásuk bővülését, munkahelyi elhelyezkedésüket eredményezhetik.
A képviselő-testület folyamatosan kapjon tájékoztatást a központi jogszabályok alapján várható és
tényleges változásokról, különös tekintettel azokra, amelyek a képviselő-testület működését érintik,
illetve a polgárok fokozott érdeklődésére tartanak számot.
Az Önkormányzat alkalmazásában állók a közszolgáltatásokkal és településüzemeltetéssel
kapcsolatos tevékenységüket a képviselő-testület által megfogalmazott célkitűzéseknek megfelelően
végezzék, különös tekintettel azokra, amelyekre a helyi lakosok általában különösen érzékenyek
(hulladékgazdálkodás, temető, közterületek állapota, rendje, parlagfű-mentesítés stb.).
A képviselő-testület elkötelezett abban, hogy az Önkormányzat munkája és a település élete
széleskörű nyilvánosságot nyerjen valamennyi rendelkezésre álló média bevonásával, biztosítsa a
közérdekű adatokhoz való hozzáférést, hangsúlyosan az online kapcsolatokban rejlő lehetőségek
kihasználásával.
Gondoskodni kell arról, hogy a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérésének, a pályázatok
kidolgozásának személyi és tárgyi feltételei folyamatosan biztosítva legyenek.
Gondoskodni kell arról, hogy az elektronikus közigazgatással, ügyintézéssel kapcsolatos
lehetőségek felmérésre kerüljenek, az ehhez kapcsolódó költségszámítások elkészüljenek. Ezek
bevezetését a hivatalok közötti kapcsolattartás mellet az is időszerűvé teszi, hogy a mai fiatalok
hamarosan olyan korba kerülnek, amikor tömegesen kezdik saját hivatalos ügyeiket intézni, a számukra
megszokott módon a számítógépük mellől.
Cél, hogy az ügyintézés – annak gyorsítása, könnyítése érdekében – minél nagyobb mértékben
alapuljon kidolgozott ügymenet-modelleken, irat- és nyomtatványmintákon, számítógépes
felhasználáson. A tipikus ügymenetek kézikönyvszerű összefoglalása egyrészt az ügyfelek számára is
áttekinthetőbbé tenné az ügyintézést, másrészt segítséget nyújtana az ügyintézők helyettesítésének
ellátása során, megkönnyítve a köztisztviselők szabadságának tervszerű, zavartalan kiadását.
Gondoskodni kell az ügyfélközpontú, polgár közeli, költséghatékony ügyintézésről az egyedi
hatósági ügyekben. Egyetlen ügyfél sem távozhat úgy a hivatalból, hogy azt mondták neki, ez nem a mi
dolgunk. Minden esetben megfelelő információval kell ellátni őket. A mi lakosunk gondja a mi gondunk
is. Az ügyintézők szaktudásával, kapcsolataival, telefonon kért vagy Interneten talált segítséggel mindig
hozzá kell segíteni az ügyfelet, hogy eligazodjon ebben a túlbonyolított világban.
Az ügyintézők mindenkor a vonatkozó jogszabályok elmélyült ismeretéről, magas szintű szakmai
jártasságról, határozottságról, segítőkészségről tegyenek tanúbizonyságot. Az aktuális szakmai
ismeretek bővítése, mélyítése a lehető leghatékonyabb formában történjen. (A szakmai ismeretek
megszerzésére, bővítésére szánt anyagi ráfordítás ésszerű keretek között maradjon, igazodjon a vele
elérhető haszonhoz.)
Gondoskodni kell az ügyfélfogadás kulturált körülményeinek megteremtéséről, fenntartásáról, az
ügyintézés ergonomikus és biztonságos feltételeinek biztosításáról.
A közös önkormányzati hivatal működéséből adódóan törekedni kell arra, hogy minden pusztaszeri
lakos helyben tudja elintézni hivatali ügyeit.
A járási feladatok intézésére is teret biztosítunk a helyben történő ügyintézésre.
Célkitűzések a közszolgáltatások díjainak megállapításához kapcsolódóan
A képviselő-testület az alábbi közszolgáltatások vonatkozásában rendelkezik díj-megállapítási
joggal:
- étkeztetés intézményi térítési díja,
- sírhely-használati díj
- közterület-használati díj
- terembérleti díj.
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A díjmeghatározások során a képviselő-testület fokozott figyelmet kíván fordítani arra, hogy a
szolgáltatók díjemelési javaslatai csak akkor és olyan mértékben kerüljenek elfogadásra, ha hiteles
számításokon alapulnak, a méretgazdaságosság, költséghatékonyság követelményei maradéktalanul
alkalmazásra kerülnek, ugyanakkor a növekvő rezsiköltségek és az infláció hatásainak ellentételezésén
túl a szükséges fejlesztésekre is fedezetet nyújtanak, valamint a szolgáltató részére méltányos profitot
biztosítanak, nem tévesztve szem elől a lakosság anyagi teherbíró képességét.
Egészséges ivóvíz-ellátottság:
Az ivóvíz minőség javító program keretében elkészült korszerű vízmű beüzemelési munkálatai
folyamatban vannak. Állandó figyelemmel kell kísérni a vízszolgáltatás helyzetét, hogy az új rendszer
mihamarabb problémamentesen üzemeljen. Ennek érdekében folyamatos kapcsolatot kell tartani az
Alföldvíz Zrt. illetékes vezetőivel.
Óvodai nevelés, általános iskolai oktatás, nevelés
A demográfiai helyzet pulzálásának köszönhetően ebben a ciklusban a létszámok ismét fokozatos
csökkenése várható. Hosszú távú célunk a fenntartó szervezetekkel, egyházzal való folyamatos
kapcsolattartás, az energiahatékonyság fokozása, a nyolcosztályos iskola megtartása, a hatékony
szakmai együttműködés fenntartása a környező települések oktatási intézményeivel.
Fontos cél, hogy olyan körülmények, olyan hangulat és szakszerűség jellemezzék
gyermekintézményeinket, amely kivívja a szülök és gyermekek elismerését, bizalmát.
Egészségügyi és szociális ellátás
Az önkormányzat anyagi lehetőségeit figyelembe véve a szociális feladatokat kiszolgáló épületek
állagmegóvása, felújítása, energiahatékonyság fokozása.
Fontosnak tartjuk, hogy a kisteleki központi szakellátó intézmények megőrizzék
működőképességüket. Ezekkel való együttműködésre, támogatásukra, racionális keretek között,
fokozott figyelmet fordít önkormányzatunk.
A védőnői szolgálat, váró részében gyermekeknek játszó sarok kialakítása.
Településünkön növekszik az egyedül élő időskorú lakosok aránya. Kiemelt figyelmet kell
fordítanunk a velük való foglalkozásra, odafigyelésre, anyagi és természetbeli segítésükre.
Együttműködés a gazdaság szereplőivel
Rendszeres kapcsolatot és információcserét kell fenntartani a helyi gazdaság szereplőivel. Az őket
érintő döntések előtt ki kell kérni a véleményüket. Az önkormányzati beruházások, bérmunkák
szervezésénél törekedni kell a helyi vállalkozók helyzetbehozására. Folyamatos tájékoztatásukkal,
pályázati információkkal segítjük tevékenységüket.
Településrendezés:
A település arculatának, közterületek rendezettségének megőrzése, továbbfejlesztése, tágasabb
faluközpont létrehozása, kedvező pályázati lehetőségek esetén különös tekintettel:
- A régi kultúrház épületének elbontásával és új, több célt szolgáló közösségi tér építésére.
- A polgármesteri hivatal épületének korszerűsítésére.
- A parkerdő infrastruktúrájának és fogadókészségének fejlesztésére.
- Közösségi közlekedés körülményeinek javítása buszmegállók buszöblök felújítására.
- Gyalogos közlekedés körülményeinek javítására.
- Piactér kialakítására, a helyi termelők számára.
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Helyi közutak, közterületek
A belterületi közutak nagy része 15 évesnél idősebb. Mivel felújításukra a közeljövőben
valószínűleg nem írnak ki pályázatot, ezért állagmegóvásukra, réstömítésre, a víz levezetésére au
útpadkák karbantartására fokozott figyelmet kell fordítani. A hó eltakarítást fokozott gonddal kell
elvégezni.
Hosszú távú tervként, Kistelek város településrendezési tervével összhangban, támogatjuk a
Kistelek Papp fenyves és a Hétvezér emlékmű közötti kerékpárút megépítését.
A közterületek karbantartását részben a közmunka program keretében, részben lakossági
közreműködéssel valósítható meg. Ennek érdekében megfelelő kommunikációt kell folytatni
lakossággal.
Elengedhetetlen a közeljövőben a földutak gondozására alkalmas erőgép beszerzése,
üzembeállítása.
Vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés:
A belvízvédelmi tervben foglaltaknak megfelelően a csapadékvíz elvezetésének biztosítása. A
központi belterületen és Munkástelepen a vízelvezetés megfelelő.
A szennyvíz elvezető rendszer kiépítésére a közeljövőben egyelőre nem mutatkozik lehetőség. A
csatornarendszer tervei részben rendelkezésünkre állnak, de az abban vázolt technológia jelentős
üzemeltetési költségekkel járna.
Településünkön olyan egyedi, vagy kisközösségi szennyvízkezelő rendszer kiépítését támogatjuk,
amely több kisebb lépcsőben is megvalósítható, és helyben, lehetőleg közvetlenül a fogyasztónál
hasznosítja a tisztított vizet.
Köztisztaság és településtisztaság biztosítása:
A volt hulladéklerakó rekultivációja elkészült. Fenntartása, utógondozása önkormányzatunk
feladata. Ügyelni kell a folyamatos karbantartásra, az előírt monitoring vizsgálatok elvégzésére.
A hulladékudvar és a szelektív gyűjtősziget működtetése az önkormányzat közreműködésével
történik. Továbbra is figyelmet kell fordítanunk a racionális, takarékos működtetésükre.
A háztartási hulladékot az előírások szerint szállítatjuk el. Rendszeres tájékoztatással el kell érni,
hogy a háztartási hulladékokat a lakosság teljes körűen szelektíven gyűjtse. A komposztálható
hulladékot pedig minden lakóegység saját maga kezelje és hasznosítsa.
Közvilágítás
A közvilágítás fejlesztésére kötött szerződésünk a ciklus közepén lejár. Ezért már ebben a
ciklusban érdemes tájékozódni, előkészületeket tenni a további működtetésre, energia hatékony
korszerűsítésére.
A közbiztonság helyi feladatai:
Hozzájárulás a polgárőrség működéséhez az önkormányzat anyagi helyzete függvényében.
Napi szintű együttműködés és információcsere a körzeti megbízott, a természetvédelmi őr és a
mezőőr között.
Alkalmas pályázat esetén térfigyelő rendszer kialakítása a falu központjában, bevezető útjain,
Munkástelepen és a temetőben.
Köztemető
A ravatalozó szolgáltatásainak színvonalasabbá tétele, a tönkrement elemek cseréje, a temető
bejárójának burkolása.
Önkormányzat és az egyházak kapcsolata:
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A katolikus egyházzal épített kapcsolat tovább mélyítése. Folytatni kell a tárgyalásokat és
előkészületeket a templom építésével kapcsolatban.
Önkormányzat és civil szervezetek kapcsolata
Önkormányzatunk erejéhez képest támogatja az értékrendjének megfelelő
kezdeményezések, klubok, egyesületek, alapítványok szerveződését, tevékenységét.

civil

Sport, az egészséges életmód, a szabadidős tevékenységek feltételeinek elősegítése:
A hagyományos falusi rendezvények és hagyományteremtő civil kezdeményezések további
támogatása, segítése. A parkerdő folyamatos karbantartása, állandó nyitva tartásának lehetővé tétele.

V.
A fejlesztések megvalósításához szükséges tényezők
A megvalósításhoz szükséges:
- az igények felmérése
- a döntéshozók (képviselők) és a végrehajtásban résztvevők elkötelezettsége a kitűzött
célok megvalósítása iránt
- tervek, dokumentumok, megvalósíthatósági tanulmányok
- finanszírozási források, befektetők, pályázatok felkutatása
- önerő biztosítása
- megbízható kivitelezők keresése
A fejlesztési elképzelések megvalósításához, illetve a kivitelezés ütemezéséhez fel kell mérni az
érintettek érdekeit, igényeit, együttműködési hajlandóságát. Meg kell vizsgálni az alternatívákat,
költségeket, veszélyeket illetve a várható hatásokat, a fenntarthatóságot. Beruházásokat csak
megbízható bevételek és források esetén kezdeményezhetünk.
A fejlesztések finanszírozása lehetőség szerint pályázati forrásból történjen. Ennek megfelelően az
ütemezések a pályázati források szerint átütemezhetőek. A pályázati lehetőségek felkutatása kiemelt
cél a polgármesteri hivatal dolgozói, illetve az önkormányzattal kapcsolatban állók számára.

VI.
A fejlesztési elképzelések ütemezése
2015. évben:
-

nyíltrendszerű csapadékelvezető árkok átereszeinek és támfalainak rekonstrukciója
belterületi járdaszakaszok rekonstrukciója
településrendezési terv módosítása
templomépítés lehetőségeinek körvonalazása
a kultúrházzal kapcsolatos elképzelések és lehetőségek összevetése,
ivóvízminőség javító program keretében az új vízmű üzembe helyezése
tornaszoba felújítása (önerőből)
templom tervezése

2016. évben:
- Egészségház korszerűsítése, akadálymentesítése
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2017. évben
-

(műszerek, eszközök)
parkerdő infrastrukturális fejlesztése pályázat beadása (víz, villany)
univerzális erőgép beszerzése
közösségi közlekedés fejlesztése, tervek készítése
kultúrház koncepciós terveinek elkészítése
templom építése
pályázat beadása, az iskola vizesblokkjának felújítására
óvoda épületének hőszigetelése, akadálymentesítése
járdák rekonstrukciója Munkástelepen,

ravatalozó rekonstrukciója II. ütem (bevezető út, hátsó épületrész rekonstrukciója
helyi piac kialakítása, építése pályázati forrásból
parkerdő infrastrukturális fejlesztése
megfelelő kiírás esetén pályázat beadása a polgármesteri hivatal korszerűsítésére
polgármesteri hivatal felújítása, akadálymentesítése
az emeletes ház lakásainak felújítása (nyílászárók cseréje)
megfelelő kiírás esetén pályázat beadása kultúrház építésére
Parti iskola épületének hasznosítása, rekonstrukciója
Alkotóház rekonstrukciója, berendezése.

2018-19. évben
- lakossági szennyvízkezelők kiépítése
- kultúrház bontása, építése
- kerékpárút építése a Papp fenyves és a Hétvezér emlékmű között
- Helytörténeti I. és II. világháborús múzeum kialakítása a malom épületében
Pusztaszer, 2015.

Máté Gábor
polgármester
Záradék:
A fenti dokumentumot Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ….. határozatával fogadta el.
Pusztaszer, 2015.

dr. Jaksa Tibor
aljegyző

1 sz. melléklet

Fejlesztési tervek 2014-2020 Pusztaszer
összesített táblázat

becsült
érték
M. Ft

Milyen háttéranyaggal
rendelkezik? Milyen az
előkészítettsége?

prioritás

Témakör a Top szerint

1.

Intézmények (oktatási, szociális, egészségügyi,
kulturális) infrastrukturális fejlesztése,
korszerűsítése

Közösségi ház és könyvtár építése

Koncepció szinten létezik, ezért az
120 érték is csak hozzávetőleges.

1.

Közlekedési hálózat fejlesztése

Belterületi lakóutak pormentesítése kb. 6 km Különös
tekintettel Munkástelep buszmegállótól a boltig vezető út.
Tervezés, kivitelezés

Vannak tervek, de már nem
érvényesek és nem felelnek meg a
200 mai előírásoknak. Újra kell tervezni.
Tárgyalunk a tervezővel.

2.

Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése

Egészségház korszerűsítése, háziorvosi és fogorvosi rendelő
műszereinek és eszközeinek cseréje.

40

2.

Épületenergetikai fejlesztések

Egészségügyi központ hőszigetelése (falak, nyílászárók),
fűtés- és melegvíz-ellátás korszerűsítése

40

2.

Távhőszektor energetikai korszerűsítése

Önkormányzati intézmények fűtésének megújuló energiát
használó energiaközpontból történő ellátása

100

2.

Szennyvízelvezetés és -tisztítás

Egységes kiscsoportos (1-10 lakóegység) vagy egyedi
szennyvízkezelő rendszerek kiépítése több lépcsőben

Keressük a megfelelő egyedi, vagy
400 kisközösségi technológiát

Projekt megnevezése

Nem igényel engedélyes terveket,

Koncepció szinten létezik

Koncepció szinten létezik
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3.

Intézmények (oktatási, szociális, egészségügyi,
kulturális) infrastrukturális fejlesztése,
korszerűsítése

Polgármesteri hivatal felújítása (Vizesblokk, tető)

3.

Mezőgazdaság fejlesztése

Helyi termékek piacra juttatása. Helyi piac kialakítása.

3.

Épületenergetikai fejlesztések

Polgármesteri hivatal hőszigetelése, (falak, nyílászárók)
melegvíz-ellátás korszerűsítése

30

3.

Közösségi közlekedés fejlesztése

Helyközi buszmegállók és fordulók öbleinek és váróinak
kiépítése

Kész terveink vannak. Kétszer
35 adtunk be eredménytelen pályázatot.

3.

Intézmények (oktatási, szociális, egészségügyi,
kulturális) infrastrukturális fejlesztése,
korszerűsítése

Általános iskolai vizesblokkok felújítása

3.

Mezőgazdaság fejlesztése

Mezőgazdasági feltáró utak karbantartása 110 LE erőgép
beszerzése (folyamatos)

3.

tervezés, előkészítés

Fejlesztési elképzelések terveinek elkészítése (Közösségi
ház, faluközpont, Középületek rekonstrukciója, hőközpont,
piac, utak, járdák tervezési költségei)

3.

Mezőgazdaság fejlesztése

térségi öntözőrendszer kialakítása

4.

Turisztikai fejlesztések

Arborétum és parkerdő fenntartása fejlesztése

4.

Turisztikai fejlesztések

Pusztabíró ház rekonstrukciója, berendezése, üzemeltetése.

4.

Akadálymentesítés

Polgármesteri hivatal és egészségügyi intézmények

35

Koncepció szinten létezik

15

25

Nem igényel engedélyes terveket,

Nem igényel engedélyes terveket,

10

12

Telepítési tervek vannak. Van egy
40 sikereteken pályázati anyagunk

15

Nem igényel engedélyes terveket,

Ez a téma részét kell képezze a
fentebb említett beruházásoknak,
10
csak velük együtt működik

18
5.

Közlekedési hálózat fejlesztése

járdák felújítása, kialakítása

5.

Helyi identitás és kohézió erősítése

Hagyományőrző rendezvények támogatása

5.

Megújuló energia alapú fejlesztés

Intézmények napelemes (esetleg napkollektoros) hőtárolós
melegvíz-ellátása

4.

Turisztikai fejlesztések

A hét halom és a Mária Zarándok út programba illesztése,
rendezvénytér kialakítása az épülő templom körül, kerékpárút
Papp fenyves-Hétvezér emlékmű között

5.

Turisztikai fejlesztések

Helytörténeti és első-, második világháborús múzeum
kialakítása a malom épületében (Szanka József gyűjteménye)

30

7.

Turisztikai fejlesztések

Hétvezér emlékmű és környezetének rekonstrukciója
(Természetvédelmi terület KNPI kezelésében)

10

7.

Szociális alapinfrastruktúra fejlesztése

Tanyagondnoki jármű beszerzése

40
8
30

50

6

ötlet szintű

Meglévő gyűjtemény

K I S T E L E K K Ö R N Y É K I T E L E P Ü L É S E K T ÖB B C É L Ú T Á R S U L Á S A
S ZO C I Á L I S K Ö ZP O N T É S G Y E R M E KJ ÓL É T I S ZO L GÁ L A T
6760 K I S T E L E K , T I S ZA U . 1.
E- M A I L : gondozasikp@invitel.hu
Telefon és fax : 62/259-440
ELŐTERJESZTÉS-JAVASLAT
a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálására, a család- és gyermekjóléti szolgálatok és
központok kialakítására

Tisztelt Társulási Tanács!
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a szociális és gyermekjóléti
szolgáltatásokat érintően módosításra került, az ellátórendszer hatékonyabbá tétele és a gyermekjóléti szolgáltatás megerősítése érdekében (a módosításokat a 2015. évi CXXXXIII. törvény tartalmazza,
2016. január 1-jén, illetve később lépnek hatályba).
A szükséges átalakítások elvégzése érdekében a települési önkormányzatoknak 2015. október 31éig felül kell vizsgálniuk a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának
módját, szervezeti kereteit.
Továbbra is lehetséges a társulás útján történő feladatellátás, mind a szolgálat, mind a központ
vonatkozásában.
A települési önkormányzatoknak 2015. november 30-áig kell dönteniük a feladatellátás új rendelkezéseknek megfelelő biztosításáról és kérelmezni kell a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok
módosítását.
Jelenleg a Szociális Központ (mint intézmény) önálló szakmai egységeként működik a családsegítő
szolgálat is és a gyermekjóléti szolgálat is, a 2016. évtől egy szervezeti és szakmai egységben kell
működtetni, a jelenlegi családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás bázisán, a feladatok ellátása
rendszeren belüli átcsoportosítással történhet.
o A településeken „család- és gyermekjóléti szolgálat” elnevezéssel Bakson Kolompár Mariann és Rostás Mihály; Balástyán Lerner Andrea; Csengelén és Pusztaszeren (közös önkormányzati hivatal) Kornócziné Sisák Mónika; Kisteleken Presír Petra, Árvai Márta és (megüresedett állás betöltése révén) egy új munkatárs látná el az általános segítő feladatokat. Szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegység (Gyvt. 40. § (1) b).
o Járási szinten a „család- és gyermekjóléti központ” keretében Rácz Zoltánné Bukor Anita,
Barnáné Juhász Sára és Tódorné Bodrogi Tünde dolgozna (a rendelkezésre álló módszertani
javaslat alapján + egy fő családgondozó foglalkoztatása lehet szükséges). A hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, valamint a speciális
szolgáltatások (pszichológus, fejlesztőpedagógus, családterapeuta, mediátor, jogász,
szupervízor) biztosítása, szakmai támogatás a feladat, illetékességi területe kiterjed a járást
alkotó települések lakosságára. Szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegység
(Gyvt. 40/A. § (1).
Ezek a szolgáltatások kötelező önkormányzati feladatok.
A finanszírozás szabályait a 2015. évi C. törvény 2. számú melléklete (3. a) és b) tartalmazza. A tá-

mogatás a számított szakmai létszám alapján 3.000.000,- Ft/létszám/év.
Kérem a Tisztelt Tanácsot, hogy az integrációval kapcsolatos javaslatot megtárgyalni szíveskedjék!
Kistelek, 2015. szeptember 30.
Piacsekné Kurucsai Erzsébet
intézményvezető
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PUSZTASZER KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI
KÖZBESZERZÉSI TERVE
A beszerzés tárgya:
(árubeszerzés,
szolgáltatás,
szolgáltatási
koncesszió, építési
beruházás, építési
koncesszió)
A pályázatunkban
szereplő
szolgáltatások és
árubeszerzések nem
tartoznak a Kbt.
hatálya alá, azokat
egyszerűsített
beszerzésekkel
bonyolítjuk le (min.
3 árajánlatkérő)

Dátum:
Aláírás:

Becsült
érték:
(Ft)

Beszerzési eljárás
típusa (és
szakaszok
száma):

Szerződés
típusa:

Ajánlatok
beadási
határideje:

Ajánlatok
értékelésének
dátuma:

Eredményhirdetés
dátuma:

Gyorsított
(igen/nem)

Pusztaszer Község Polgármesterétől

Előterjesztés
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. október 29-ei ülésére
Tárgy: A polgármester 2015. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. (a továbbiakban Kttv.) 225/C. § (2)
bekezdése rendelkezik a polgármester szabadság ütemezési tervének a jóváhagyásáról:
„225/C. § (2): A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig
jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben
foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság
igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a
szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az
igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti
igénybe.”
Fentiekre tekintettel Máté Gábor polgármester szabadságát a Kttv. 225/C. §-ában meghatározottak
szerint kell megállapítani az alábbiak szerint:
A Kttv. 225/C. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján
január 31-ig meg kell állapítani a ki nem adott szabadságot – esetemben 59 napot – a tárgyévi
szabadsághoz hozzá kell számítani.
A Kttv. 225/C. § (1) bekezdése értelmében a főállású polgármester évi huszonöt munkanap
alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra, azaz 39 nap szabadságra jogosult.
A Kttv. 225/C. § (4) bekezdése a következőket tartalmazza: a polgármesternek a szabadságot az
esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni
Fentiek alapján a polgármester törvény szerint meghatározott szabadsága 2015. évben 98 nap.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést
megtárgyalni, és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni.
Pusztaszer, 2015. október 21.
Máté Gábor
polgármester
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……/2015.(…………)Kt. határozat
Tárgy: A polgármester 2015. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyása
HATÁROZATI

JAVASLAT

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX tv. (a továbbiakban Kttv.) 225/C.§ (1) – (4) bekezdéseiben foglaltak alapján Máté
Gábor főállású polgármester 2015. évi (98 nap) szabadsága igénybe vételét a melléklet szerinti
szabadság felhasználási ütemezésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Gazdálkodás helyben
4.) Irattár
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..../2015. (……) Kt. számú határozat melléklete
1. sz. melléklet

NÉV

2015. évre
járó napok
száma

JAN.

FEBR.

MÁRC.

ÁPR.

MÁJ.

JÚN.

8

8

8

8

8

8

Alap:25

Pót:14
Máté Gábor
polgármester
Áthozott:59

Összesen:98
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NÉV

2015. évre
járó napok
száma

JÚL.

AUG.

SZEPT.

OKT.

NOV.

DEC.

8

8

8

8

9

9

Alap:25

Pót:14
Máté Gábor
polgármester
Áthozott:59

Összesen:98

RENDELET-TERVEZET
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2015.(……) önkormányzati rendelete
szociális célú tüzelőanyag juttatásáról
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) 1. § (2) bekezdésében és 10. § (1) bekezdésének második mondatában foglalt
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Pusztaszer Község Önkormányzata illetékességi területén állandó lakóvagy tartózkodási hellyel rendelkező, illetőleg az Szt. 3. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a (3)
bekezdés a) pontjában meghatározott személyekre terjed ki.
2. § A képviselő-testülettől átruházott hatáskörében a polgármester térítésmentesen a
rendelkezésre álló keret kimerüléséig legfeljebb 2 m3 tűzifát biztosít annak, aki
a) saját háztartásában legalább kettő kiskorú gyermek, egyedülálló esetében legalább egy kiskorú
gyermek eltartásáról gondoskodik, vagy
b) a 65. életévét 2015. december 31-ig betölti, vagy
c) az egy háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 22 800,-Ft összeget
és az általa életvitelszerűen lakott helyiséget szilárd tüzelőanyaggal (fa, szén) fűti.
3. § A 2. §-ban meghatározott személyek közül a jogosultság szempontjából előnyt élvez az, aki
a)az Szt. szerinti
aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára,
ac) – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési
támogatásra jogosult, vagy
b) a családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.
4. § Az azonos háztartásban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a
támogatás.
5. § A szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelmeket 2015. november 16. napjáig lehet
benyújtani a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltségén az 1. melléklet
szerinti nyomtatványon.
6. § A támogatás kizárólagos forrása a belügyminiszter által Pusztaszer Községi Önkormányzat
számára megállapított 906 780,-Ft kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által
biztosított 1000,-Ft/erdei m3+ÁFA+szállítási költség mértékű saját forrás.
7. § A belügyminiszter által a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C.
törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 13. A helyi önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímre vonatkozóan
kiadott pályázati kiírás 6. d) pontjának megfelelően a Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális
célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
8. § A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket el kell utasítani.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2016. május 1-jén hatályát veszti.

Máté Gábor
polgármester

dr. Jaksa Tibor
aljegyző

1. számú melléklet a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról szóló ……/2015.(………) önkormányzati
rendelethez
KÉRELEM
SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZELŐANYAG IGÉNYLÉSÉHEZ

1. Név: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Születési név: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Születési hely és idő:………………………………………………………TAJ szám:.............................
4. Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Az igénylő bejelentett állandó lakóhelyének címe: ……………………………………………………………………
6. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: ………………………………..
7. A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe: ………………………………………………………………
8. Az igénylővel egy lakóingatlanban élők száma: ............. fő.
9. Az egy háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme (igazolás alapján): ……………………,-Ft
10. A 8. pontban szereplő személyek adatai (kérelmező adatait itt nem kell feltüntetni):

Név
/születéskori név is/

Kérelmezőhöz
fűződő
kapcsolat /pl. Születési idő
házastárs,
/év, hó, nap/
élettárs,
gyermek stb./

Családi
állapot

Anyja neve

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel:

rendelkezem

nem rendelkezem

Az alábbi támogatás(ok)ban részesülök (kérjük aláhúzni):
a) aktív korúak ellátására,
b) időskorúak járadékára, vagy
c) lakásfenntartási támogatás.
Háztartásomban halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek:

igen

nem

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Hozzájárulok a kérelemben
felhasználásához.

szereplő

adatok

szociális

igazgatási

eljárás

során

történő

Pusztaszer, 2015. …………………………….. hó ……… nap
...........................................................
az ellátást igénylő,
vagy törvényes képviselőjének aláírása

