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ülésterme 

(6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45.) 

minősítése: nyilvános 

jellege: rendes 

 

sorszáma: 2016/3 

 
Jelen vannak: 
 Máté Gábor polgármester 

Kósáné Buknicz Mária képviselő 

Nagy Emese alpolgármester, képviselő 

Sági Mihály képviselő 

dr. Jaksa Tibor aljegyző 

Tóth Mónika jegyzőkönyv-vezető 

Hiányzik: 

- igazoltan: Fülöp Pál képviselő 

Gyurász Sándor Lászlóné képviselő 

Magyar Gábor Ferenc képviselő 

- igazolatlanul: - 

 
Máté Gábor polgármester: Tisztelettel és örömmel köszöntöm a megjelenteket. Külön 
köszöntöm Nagy Zsolt urat a Szerapisz Kft képviseletében és meghívottainkat, Terikét is az 
Alapítvány részéről. Megállapítom a képviselő-testület határozatképes, a hét fős tagságból jelen 
van négy fő. A képviselő-testületi ülésről hangfelvétel készül. A kiküldött napirendi ponton én nem 
szeretnék változtatni. Van-e egyéb napirendi pontra javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
4 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
14/2016.(III.10.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az alábbi napirendi pontok 
megtárgyalását: 
 
1.) Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
2.) Civil szervezetek pénzügyi beszámoltatása 
3.) Rendelet-alkotás a képviselői alapról szóló 2/2008.(II.14.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
4.) Pusztaszer község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 
5.) Pusztaszer Községi Önkormányzat 2016. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyása 



oldal: 2/18 

6.) A TOP-1.4.1-15 felhívásra „Bölcsőde és óvoda fejlesztés a Térségi Intézményi Társulásnál” című 
pályázat beadása 

7.) Delegálás a Térségi Intézményi Társulás Társulási Tanácsába 
8.) Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről 
9.) Kérdések, bejelentések 
 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Irattár 
 
 
 
1. napirendi pont: Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
 
Máté Gábor polgármester: Igazából az első napirendi ponthoz kötődően, napirendi előtt 
meghallgatnánk Nagy Zsolt urat, hogy a kérdéseinkre, esetleg ha tudunk választ kapni, akkor a 
döntésünket ahhoz tudjuk igazítani. Ha nem tudunk válaszokat kapni, akkor van lehetőségünk 
arra, hogy emailbe ezeket még pótolhassuk esetleg. A költségvetés konkrét tárgyalása előtt, 
befolyásolja a költségvetésünket valamilyen szinten.  Én Nagy Zsolt urat szeretném megkérni, 
hogy némi tájékoztatást adjon és próbálja meg fölvázolni a helyzetet, és indokolni a többlet 
kéréseknek az okát és az esetleges alternatívákat.  
 
Dr. Nagy Zsolt igazgató: Köszöntöm polgármester urat és a képviselőket. Nem tudom, hogy 
találkoztam-e már mindenkivel. Dr. Nagy Zsolt vagyok a rendelőintézet igazgatója. 2010 óta 
vezetem az intézetet, jelenleg Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft ügyvezető 
igazgatójaként vagyok itt. Szeretném azzal bevezetni, hogy alapvetően két szakterületről van szó, 
az egyik magának a járó beteg szakellátásnak a támogatása, a másik az orvosi ügyeletnek a 
kérdése. Kezdeném azzal, hogy ez az intézmény a kistérségi embereké, a kistérségi polgároké, 
akik itt laknak. Nekik készítettük el azt a szakmai protokollt, amit 2010-ben bevezettünk, és ami 
én úgy gondolom, nagymértékben szolgálja és egy komoly előrelépés volt a kistérségi ellátás 
szempontjából. 2010-ben került bevezetésre a példa és minta értékű 24 órás központi orvosi 
ügyelet is. Maga a kistérségi intézetnek a finanszírozása alapvetően úgy néz ki, hogy duális 
finanszírozásban működik, ami azt jelenti, hogy van egy OEP támogatása a működtetéshez és van 
az önkormányzatok által eljuttatott támogatása a működtetéshez. Amióta itt vagyok, azóta 
körülbelül 20 orvossal több dolgozik az intézetben, a havi betegforgalom 8 ezer fő. 10 új 
szakterületet vettünk föl, ami miatt nem kell beutazni Szegedre, nem kell máshova utazni a 
kistérség lakosainak. Jó néhány olyan új szakma került bevezetésre és hoztam ide orvosokat a 
rendszerbe, ami elég, ha csak annyit mondok, hogy három professzor dolgozik maga az intézetbe, 
ami megint csak az ellátás színvonalának az emelkedését okozta. A rendelőintézet finanszírozása, 
mint ahogy az előbb említettem duális, én ez idáig nem kértem az önkormányzatoktól pénzt arra, 
hogy akár csak az eszköz, műszer beszerzésekre, ami megint csak az önkormányzatok feladata 
lenne, mert én ezt mind megoldottam pályázati forrásból. Ezekből, a forrásokból lettek megoldva a 
különböző egészségnapok, az a rengeteg program, amire az előző TÁMOP-os pályázatba benne 
volt. Nem kértem pénzt a felújításra, azt is megoldottuk pályázati pénzből. Most egyetlenegy olyan 
helyzet alakult ki, amiben kérem a segítségét valamennyi önkormányzatnak, valamennyi 
képviselőnek, illetve polgármesternek. Az pedig az, hogy egyre komolyabb az orvos hiány, és 
egyre komolyabb a szakdolgozói hiánnyal küszködünk. Ez annyit jelent, hogy az előző évben három 
fő ment Szegedre dolgozni, már csak azért, mert én nem tudok ügyeleti pénzt fizetni, a járó beteg 
ellátó intézeten belül, és nem tudok pótlékokat fizetni, amit lehet egy állami intézmény, klinika tud 
fizetni és két 24 órás vagy két 12 órás szolgálatra 20-30 ezer forinttal, többet tudnak keresni a 
szakdolgozók. Jelenleg is nálam van három olyan megkeresés, ami kilátásba helyezi, hogy 
bemennek dolgozni Szegedre és egész egyszerűen nincs szakdolgozó. Jelen esetben a 
szakdolgozóknak az átlag fizetése bruttó 140 ezer forint. ha belegondolunk abba, hogy a szakmai 
minimálbér 129 ezer forint, és ezek a dolgozók ott dolgoznak 5-10-15-20 éve ebben az intézetben, 
és szakképesítéseket szereztek, akkor én úgy gondolom, hogy 2013 óta, tehát három év elteltével 
amennyiben 5%-os fizetésemelést szeretnék eszközölni részükre. Akkor még mindig egy picit 
léptem előre, de még nem értem el azt a szintet, amit kiérdemelnének ezek a szakdolgozók a 
munkájukért, akik ugyanúgy bent vannak reggel fél nyolctól és van, amikor még este kilenckor is 
rendelés van. a járó beteg szakellátásra vonatkozóan annyit szeretnék mondani és kiemelni, hogy 
semmi másra nem kérem most ezt a pénzt, semmi másra nincs most ez a pénz kiszámolva, csak 
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az, hogy a szakdolgozói fizetésekre szeretnék 5%-ot emelni. Az is tény, hogy tavaly és tavaly előtt 
nem kértem erre pénzt, mivel volt három olyan pályázatunk folyamatba, ami jelentős része 
TÁMOP-os pályázat, a szakdolgozók jelentős részét be tudtam vonni a pályázati lebonyolításba, és 
ebből adódóan valamennyi kis bérkiegészítést tudtak kapni. Most viszont tényleg ott tartok, hogy 
három fő el fog menni, amennyiben nem tudok nekik valamit ajánlani. Folyamatosan meg van a 
Munkaügyi Központban is a szakképzett munkaerő felvételre vonatkozó igényünk, és egyszerűen 
nem jelentkeznek rá. Nagyon röviden és tömören ennyivel szerettem volna a szakrendelőnek a 
kérdését, illetve a támogatási igényét megtámogatni. Ezek tényszerű adatok, ami ki van 
kalkulálva. Ez az előterjesztésben részletesen ki van számolva, és ki van mutatva, hogy ez mit 
jelent az intézet számára illetve mit jelent a települések számára. A másik dolog a központi orvosi 
ügyeletnek a kérdése. Azt tudjuk, hogy a központi orvosi ügyelet két részből adódik. Az egyik a 
kötelező önkormányzati feladatként jelentkező éjszakai, hétvégi illetve napi ügyeletnek a 
biztosítása. A másik pedig van egy nappali ügyelet, ami opcionális rész, arra nem kapunk 
finanszírozást. Ezt egy példátlan összefogással valósítottuk meg annak idején, ami annyit jelent, 
hogy az Országos Mentőszolgálat, az önkormányzatok maguk a háziorvosok, akik szintén 
hozzájárulnak ehhez a rendszernek a működtetéséhez, és a szakrendelő intézet együttes 
összefogásával kalkuláltuk ki hogy lehet ezt az éves szinten 2040 órát ami a nappali ügyelet, 
hozzáteszem a másik oldalról a kötelezően ellátandó ügyelet az 8784 óra. Ennyi az, ami kötelező 
OEP-es finanszírozási ügyelet és 2040 óra a nappali ügyelet. Én akkor komoly szakmai érdeket 
tudtam megállapítani a háziorvosokkal, tekintettel arra, hogy a háziorvosok munka ideje úgy van, 
hogy van 15 óra rendelési idő egy héten, mindennap kell nekik rendelni, és az összes többi, tehát a 
40 órát kiegészítő 25 óra az úgy nevezett rendelkezésre állási idő. Ebben a rendelkezésre állási 
időben neki bármikor ki kell menni, adott esetben kihívják egy sürgős esethez akkor azt el, kell 
látni. Amikor rendel, és ott van negyven beteg a váróban, és őt kihívják, akkor neki ki kell menni, 
és ott kell hagyni a negyven beteget, és addig nem látja el senki. Azt is hozzá kell tennem, hogy az 
ügyeleti ellátás során az orvos mellett ott van a gépkocsivezető, aki mondjuk egy újra élesztésnél 
kiválóan, tud segíteni, és azon kívül kivisszük a komplett sürgősségi ellátásnak a felszerelését, ami 
tudomásom szerint nem minden háziorvosnak áll rendelkezésére. Ez alapján a háziorvosok ezt 
nagyon meg szerették is, igényelték ennek a 24 órás ügyeletnek a működését, nagy biztonságot 
nyújt nekik, és nagy biztonságot nyújt a lakosoknak is. Polgármester úr tudja alátámasztani, hogy 
elhangzott olyan polgármestertől is információ, aki arra panaszkodott, hogy elérhetetlen az orvos a 
rendelési idő után és ennek megfelelően szerencsétlen betegeknek milyen egyetlen lehetőségük 
van, a 24 órás ügyelethez fordulni napközben is. a 24 órás ügyeletnek a tevékenysége két részből 
adódik, az egyik, amikor hívást kapunk és kimegyünk a helyszínre, erről is van táblázat 
darabszámra lebontva, a másik része pedig az, amikor a betegek bejönnek a központi orvosi 
ügyeleti rendelőbe és ott kapják meg az ellátást. Én nagyon szeretném és a háziorvosok meg a 
lakosok is, hogy ha ez a 24 órás ügyelet megmaradna. Finanszírozásban nem mutat akkora 
különbséget. Tetszettek látni számokat, a kistérségi össz szintjén havi 404 ezer forint, valamennyi 
települést figyelembe véve 404 ezer forinttal csökkenne a támogatása az ügyeletnek akkor, hogyha 
nem lenne benne a 24 órás ügyelet. Látva a statisztikát, látva ez az igényt, hallva a 
visszajelzéseket, látva azt, hogy a háziorvosok ezt nagyon szeretik, látva azt, hogy van olyan 
háziorvos, aki közölte, hogy amennyiben megszűnik az orvosi ügyelet akkor ő, ott hagyja a 
praxisát. Most háziorvos találni ilyen munkaerőhiány mellett lehetetlen. Nincsen megoldva a 
háziorvosi praxis Csengelén jó ideje, nincsen megoldva Bakson sem, és lehet hallani országosan 
252 praxis, van teljesen üresen, ami azt jelenti, hogy egy éve betöltetlen. Én azt is bele 
fogalmaztam az előterjesztésbe, hogy ha és amennyiben történik ebben előre lépés, ha a jelenlegi 
ígéretekből bármi is beválik, emelik az ügyeletnek a finanszírozását, akkor én fogok jelentkezni 
becsületesen, mint nonprofit kft és azt mondom, hogy ennyivel emelkedett az ügyeleti 
finanszírozás fejkvótája és akkor tárgyaljuk újból az ügyeletnek a finanszírozását. Jelen esetben 2 
ezer forintot fizetünk óránként az orvosoknak az ügyeleti ellátásért. Ha kiszámoljuk és béresítjük, 
akkor ez 1010 forintot kapnak óránként. Az egészségügyi szakdolgozók jelen esetben 800 forintot 
kapnak számla alapján, és ha ezt is béresítjük, akkor ez 400 forintot jelent óránként nettóba. Ott 
tartok, hogy Szegeden ugyanez a pénz 3000 forint meg 3200 forint, Kiskunmajsán 2800 forint és 
az orvosok elmennek inkább dolgozni Szegedre, vagy elmennek dolgozni inkább Kiskunmajsára, 
sőt Hódmezővásárhelyen 2500 forint. Opcionálisan én arra számolok, és arra kalkulálok, hogy 
mivel ebben a kistérségben viszonylag kevesebb a munka, mint egy Hódmezővásárhellyel 
összehasonlítva, akkor, ha sikerül felemelni 2400 forintra az órabérüket és én ezt meg is 
kérdeztem, akkor inkább ide jönnének el. A központi orvosi ügyelet kérdésével megint csak az 
autókérdést megoldottam, eszköz, műszerpótlásokat megoldottam pályázatból. Megoldottam egy 
csomó olyan dolgot, ami egyébként közös feladatunk lett volna. Csak azt szeretném saját 
dolgozóink érdekében, hogy az orvosoknak a 2000-ről 2400 forintra emeljük föl a díjtételt a 
szakápolóknak, pedig 950 forintra emeljük fel a számlás pénzüket. Én a saját csapatomnak a 
tevékenységét úgy ítélem meg, hogy mi, amit lehet ez alatt a hat év alatt mindent megtettünk, 
mindent elkövettünk azért, hogy jó szakemberek legyenek itt, jó orvosok dolgozzanak, működjön a 
rendszer, és adott esetben működjön a 24 órás központi orvosi ügyeleti rendszer is. kigazdálkodtuk 
azt az összeget is, amit tavalyi összeget nem tudtátok adni, mert a tavaly előttit adtátok, és 
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szakmai szempontból nem tudtam azt fölvállalni, hogy azt mondjam, hogy Baksra nem engedem ki 
az autót, azért mert Baks egész évben nem fizetett semmit a 24 órás ügyeletre vonatkozóan ennek 
ellenére kigazdálkodtuk. Tovább ilyen lehetőségem nincsen, ezért én minden képpen megmaradna, 
de ha valamelyik nem marad meg, akkor az a felhatalmazásom van, hogy akkor azt mondjam, 
hogy Baksra nem megyünk ki.  
 
Máté Gábor polgármester: Ehhez annyit tennék hozzá, hogy ebben az esetben a költségek nem 
arányosan fognak csökkenni, valószínűleg hanem igazából csak a kivonulások és a felhasznált 
gyógyszerek fognak lecsökkenni, hanem maga az ügyelet akkor is létezik. Én úgy tudom Baks azt, 
mondja, hogy nem, ha számolunk azzal, hogy a 24 órásba nem kíván részt venni, bár akkor elvileg 
ugye annyira minimális a 24 órás és a sima éjszakai ügyeletnek a finanszírozási plusz igénye, hogy 
nem tudom ők, hogyan oldják meg. ha Baks azt mondja, mint tavaly, hogy csak a járó beteg 
ellátásba lép bele, akkor majdnem ugyanaz a költség marad a hat településre.  
 
Dr. Nagy Zsolt igazgató: Akkor nekem újra kell gondolni mindent, hogy ez a 24 órás ügyelet 
összességében megmaradjon vagy összességében, kerüljön ki a rendszerből. A háziorvosoknak 
borzasztó nehéz lesz megmondani, az biztos, a lakosoknak nehéz lesz megmondani az biztos. 
Tavaly Baks fizette a kötelező OEP-es ügyeletnek a hozzájárulását csak a 24 órás kiegészítőt nem. 
Én akkor a Nagy Sándor polgármester urat fogom megkérdezni, mint a társulás elnökét, hogy 
ebben az esetben mit vállaljunk fel. Azt hogy mindenhol megszűnik, azt hogy csak Bakson és akkor 
azt a valamennyi pici pénzt megpróbáljuk valahonnan hozzátenni, ami hiányzik Baks esetében, de 
Baksra biztos nem fogunk kimenni. Azt viszont már én sem akarom fölvállalni épp önök előtt, meg 
mások előtt, mert ez csak egységes egészként tud működni, nem lehetnek benne lyukak. Ha 
egyetlen egy háziorvos nem lenne benne, akkor gond volna a költségvetésbe, minden háziorvos 
benne van, mind a tizenegy, mindenki fizeti havonta azt a pénzt, ami a működtetéshez szükséges. 
Beszélgettünk polgármester úrral, hogy ő számolt különféle arányokat, nagyon sok mindenből 
tevődött ez össze, mi azt választottuk, ahogy az OEP is finanszírozza, a lakosságszám arányosan 
meghatározni a költségeket, mert itt számít, hogy Kistelektől milyen messze van, az a település 
ahová ki kell menni. Számít az, hogy mennyi gyógyszert használtunk el és ezt a Zsoltnak is 
megmondtam, hogy arányaiban a legtöbb gyógyszer és a lakossá arányos kivonulás legtöbb az 
Baksra volt és a legtöbb gyógyszert ott használtuk el. Borzasztó nehéz ezt megbecsülni, mert egy 
újra élesztésnek például gyógyszer felhasználása 30-40 ezer forint is, lehet. Mennyi lesz, ezt előre 
nem lehet megmondani, de azt látom, hogy egyre több gyógyszer fölírás van.  
 
Nagy Emese képviselő: Nyilván az ügyelet is erről szól, hogy sürgősségi ellátás. Sajnos néha 
nem hogy egészség kultúrájuk nincs az embereknek, betegség kultúrájuk se. Egy sima 
torokfájással is képes fölcsengetni éjfélkor az ügyelet orvost, ami nyilván nem indokolt, de ezt nem 
lehet kiküszöbölni.  
 
Dr. Nagy Zsolt igazgató: Amennyiben hatóság alapon történik, ha neki fáj a torka, és úgy hívja 
ki a mentőt, hogy vérzik a feje, akkor eljárás indítható ellene. Ez egy nagyon kínos és kérdéses 
eset, hogy akkor mikor milyen döntést lehet hozni, kinek lehet mondani, hogy bírságolunk, vagy 
nem bírságolunk. Az EFI iroda munkatársait is megkérdeztem az itteni programokkal kapcsolatban, 
amit az elmúlt másfél, két évben lebonyolítottuk, és elmondásuk szerint itt a lakosság 
megelégedésére szolgáltak az egészségnapok. Itt nagyon aktív és jó a közreműködése az Elekes 
doktor úrnak, aki egyébként részt vesz az EFI munkájában. Ha nem lenne 24 órás ügyelet, akkor ő 
nem is tudna részt venni az EFI munkájában, mert neki nyolc órában akkor itt kellene lenni. 
Továbbá az Elekes doktor részt vesz a belgyógyászati teendők ellátásában is, vele is van egy kiváló 
szakmai kapcsolatom és ő az egyik legnagyobb pártfogója a 24 órás ügyeletnek.  
 
Sági Mihály képviselő: Be kell vallani az igazgató úrnak, hogy én voltam az egyik 
kezdeményezője, hogy ma önt hallgassuk meg, így jött létre ez a mostani találkozó a költségvetés 
elfogadása előtt. Meg mondom őszintén nagy elánnal készültem erre a mai beszélgetésre, 
előszedtem a tavalyi adatokat, a tavaly előtti adatokat és a mostaniakat. Az egyik legfőbb 
kérdésem az lett volna amit Gáborral kibeszéltek, hogy Pusztaszeren úgy tűnik, hogy jó ügyeleti 
betegek vannak mert csak akkor hívják az ügyeletet amikor tényleg betegek legalább is a számok 
ezt mutatják. Ezekhez, a számokhoz számoltam én egy-egy ellátást akkor Pusztaszeren, durván 8-
9 ezer forint egy ilyen ügyelet ellátása, míg Kisteleken 2300-2600 forint. Most amikor elmondta 
ezeket, a számokat és Gábor elmondta azt, hogy  lehetetlenség volna százalékosan kiszállásra 
megcsinálni csakis létszám arányosan egy-egy településen. Azért említettem meg ezt, hogy 
letettem minden szándékomról és köszönöm szépen hogy kifáradt és gratulálok ahhoz, hogy 365 
napra 200 ezer forint értékű üzemanyagot használnak csak fel. Nincs kérdésem, a költségvetésbe 
javaslom az elfogadását a kért összegnek.  
 
Nagy Emese képviselő: Én csak annyit szeretném egy kicsit bemutatni, hogy miért is fontos a 24 
órás ügyelet. Egyrészt azért, mert ha ez megszűnik, akkor ezt visszaállítani szerintem 
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lehetetlenség lesz. A kötelezően ránk rótt ügyeleti díjat illetve finanszírozási díj és a 24 órás 
ügyeletnek a különbözete nem olyan nagy összeg, viszont csak annyira szeretném érzékeltetni, 
hogy a múlt héten például Csengelét helyettesítette az Elekes doktor és ott két körzetet vitt. Itt 
megcsinálta délelőtt a  rendelést ment át oda este volt két olyan napja, amikor fél hatkor fejezte 
be a rendelést. Ezeket, a dolgokat nem lehet kiszámolni, most itt nálunk az influenzás időszak 
miatt 55-60 beteg volt egy délelőtt, ha Csengelén lett volna egy ellátandó feladat délelőtt, akkor, 
ha nincs 24 órás ügyelet azt a körzetet is nyilván vinni, kell, akkor itt hagyta volna a betegeket 
átment, volna Csengelére, megcsinálta volna ott az ellátást, visszajött volna aztán délután meg 
ment, volna megint. Tényleg nagyon jó, fontos dolog. Lehet, hogy néha szóváltásba kell keveredni, 
hogy bizony az ügyelet nem azért van, hogy gyógyszert írjanak föl, hanem a sürgősségi ellátás 
miatt. Én tudom, hogy nagyon szoros a finanszírozási pénz.  
 
Dr. Nagy Zsolt igazgató: Köszönöm szépen, hogy ezt fölhoztad. Nem beszéltem még a 
helyettesítések kérdéséről. 100%-os helyettest találni nyárra lehetetlen, csak a rendelési időben 
vállalják egymás helyettesítését az orvosok. Ami azt jelenti, hogy ez a heti 15 óra, az a 25 óra 
gyakorlatilag lefedetlen marad. Ha itt lenne még három eset kocsi Kisteleken, akkor azt mondom, 
hogy meggondolandó, mert akkor a sürgősségi ellátás részét át tudná venni. Jelen esetben van egy 
eset kocsi, ami nem mindig eset kocsi, mert nem tudnak mindig mentőtisztet vagy orvost találni, 
és ha ez a kocsi bemegy, Szegedre vagy kimegy egy balesethez akkor gyakorlatilag másfél két óra 
hosszáig, megint csak azt mondom, hogy az egész kistérségnek nincs megoldva az ellátása.  
 
Nagy Emese képviselő: Szerintem nem is azokkal a településekkel van gond, akik azon 
vitatkozunk, hogy melyik részét hogy vállaljuk milyen arányba, mennyi legyen, ami oda van tolva 
havonta, hanem azokkal van probléma, akik ebből egyáltalán ki akarnak szállni.  
 
Sági Mihály képviselő: Én arra kérem az igazgató urat, hogy vagy egyformán vagy, nem lehet 
olyan, hogy valaki nem fizet és ugyanazt a szolgáltatást, kapja meg. a véleményem az, hogy ha 
nem akkor nem, akkor majd észre veszi a lakosság és az orvos. Én nagyon sajnálom az ottani 
doktornőt, mert biztos, hogy van neki nagyon sok baja azon a településen, de azért Baks sincs 
sokkal rosszabb helyzetbe, hogy ne tudja vállalni azt a plusz pénzt, nem egy akkor összegről volna 
már akkor szó. Én azt mondom, hogy sikeresek legyenek a tárgyalások. Pusztaszer község 
képviselője én azt javaslom, hogy ez így működjön, mert nem működhet úgy, hogy mi fizetünk a 
másik, nem fizet, és ugyanazt megkapja a lakosság. Köszönöm szépen.  
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Köszönjük szépen, hogy el tetszett jönni és én azt gondolom, 
hogy erre szükség volt és nagyon jó, hogy megismertük ezeket, a dolgokat. Engem inkább az a 
része fogott meg, hogy a szakdolgozók alacsony fizetése és én tényleg helyesnek tartom, hogy 
elmondta mennyi probléma, van meg az óradíjak alacsonysága azt is, lehessen egy kicsit emelni, 
én is úgy gondolom, hogy szeretném támogatni azt az összeget.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Én annyit tennék hozzá, hogy ezzel együtt érdemes 
felülvizsgálni azt, hogy milyen alapokon osztjuk szét ezt a dolgot. Most sokkal több adatot kaptunk, 
mint régebben, ez világosabbá tudja tenni a helyzetet. Biztos, hogy nem tudunk olyan elosztást 
csinálni, hogy mindenki egyformán legyen terhelve. Sokkal inkább azt gondolom a 
terhelhetőségéhez, kellene igazítani a dolgot. Azt gondolom és ez nem a Zsolték problémája, 
hanem az önkormányzatok egymás közötti egyeztetésének lesz a kérdése, az összegeken nem fog 
változtatni, legfeljebb a szétosztás alapján, a szétosztás rendszerén, hogy ki milyen dolgokat vállal. 
Én azért még elemezgetem ezeket, a dolgokat aztán majd eldöntöm, hogy mivel állok elő a 
polgármesterek összejövetelén a társulás esetében. Köszönöm szépen, hogy a testület így 
meggyőzőnek tartotta Zsoltnak az előadását. Én azért nem vagyok nyugodt, mert minden évben 
emelések történtek, és nem tudom, hogy ezt meddig tudjuk viselni. Zsoltnak én előzetesen 
mondtam, hogy a testület alapjában véve a költségvetésbe ezt az összeget betette és a mostani 
tájékoztatástól tette függővé, aztán hogy ítéljük meg. A keret a rendelkezésre áll és ez a mi 
szerencsénk. Köszönöm szépen Zsolt a tájékoztatót. Folytatnánk tovább a költségvetés 
tárgyalását, ez volt egy kérdéses pontja a dolognak, hogy ehhez hogyan viszonyuljunk. A bizottság 
elnökének adnám át a szót, hogy a bizottságnak ezen felül van-e valami hozzáfűznivaló?  
 
Sági Mihály képviselő: A bizottság akkor is ezen a témán beszélgettünk el többet, a bizottság 
egyébként továbbra is kevesli az 1 millió 134 ezer forintos felhalmozást, de ezen segíteni nem 
tudunk. A költségvetés elfogadásának, ha elfogadjuk a következő napirendi pont a civil szervezetek 
beszámoltatása. A bizottság javasolja elfogadni a költségvetést.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen. Annyit tennék még hozzá a költségvetéshez, hogy 
itt közben nekem volt egy tárgyalásom az iskola fenntartásával kapcsolatban is. Abban maradtunk, 
hogy nem tudunk a gyermekétkeztetéshez hozzájárulni. Én a Henivel is beszéltem, hogy ellenben 
az iskolának vannak félelmei egyrészt, hogy abból kifolyólag, hogy könyvelés technikailag sem 
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tudjuk ezt megoldani, meg anyagilag sem vagyunk abban a helyzetben, hogy ezt átvállaljuk akkora 
összegben, amit ők szeretnének. A kisebb összeg meg nem megy, mert egyáltalán semmilyen 
jogcím, nincs amivel át, tudnánk étkezési címen vagy bármilyen iskolafenntartó felé való 
átutalással megoldani. Ellenben az iskolának van egy olyan félelme szerintem nem alapos, hogy 
emiatt bizonyos működésbeli feltételek csorbulni fognak. Amíg fizettük addig is nagyon nehéz volt 
a működésük, nem kaptak meg egy csomó dolgot. Henivel beszéltem arról, hogy van-e annak 
olyan módja, hogy esetleg mi az iskolának a működési költségeihez, és itt most nagyon egyszerű 
dolgokra gondolok, fénymásolópapír és egy-két eszköz beszerzésére jó lenne, ha tudnánk 
biztosítani. Elmehetek-e ebben az irányban, hogy az iskolavezetővel majd egy ilyen tárgyaláson 
fölvetem azt, hogy bizonyos eszköz beszerzés címén tudunk anyagiakat biztosítani.  
 
Kovács Henriett gazdálkodási ügyintéző: Az a probléma az általános iskolai oktatással, hogy 
azt az önkormányzati törvényből teljesen kivették, nem az önkormányzat alaptevékenységéhez 
tartozik. Ez egy önként vállalt feladat lehet az önkormányzat részéről, hogy finanszírozza valójában 
vállalkozási tevékenységnek, számítanak így ebben a formában, mert csak az alap tevékenységet 
lehet alapra könyvelni. Az, hogy az étkeztetés finanszírozásával problémák vannak az iskolába, 
vagy az egyház részéről fölmerült az, hogy nem tudja az állami feladat finanszírozásból, állítólag 
amit ő kap, nem tudja lefedni, azon felüli részt, amit a szülők is befizetnek én, ezt nem hiszem el. 
Az államkincstár határozottan elmondta, hogy neki, mint fenntartónak, az egyháznak ez kötelezően 
ellátandó feladata, nincs olyan, hogy ennyit vagy annyit innen vagy onnan kér ennek a feladatnak 
az ellátására. Az, hogy az önkormányzat szeretné az iskolát támogatni, én most kétségbe vagyok 
esve a MÁK ellenőrzés miatt, mert ha tényleg előírják, hogy támogatási szerződést kell kötni akár a 
civil szervezetekkel, akárkivel, ha egyáltalán valamilyen pénzt átadunk, és arról el kell, hogy 
számoljanak, akkor nem tudom, hogy tudunk az iskolának akár az Alapítványon vagy bárkin 
keresztül pénzt juttatni.  
 
Máté Gábor polgármester: Megkeressük a módot, hogy az iskola komfort érzetét, itt nem nagy 
dolgokról van szó. Egy eszköz a kezünkbe az iskolafenntartó felé, az, hogy a kisiskola összes 
működtetési költségét mi álljuk, és az iskola használja elsősorban. Azt az épületet épp azért nem 
adtuk át, annak idején, hogy tudjuk mi egyéb szabadidős tevékenységekre is használni, és ha 
hozzá kell nyúlni, az se legyen gond. Ez egy jó döntés volt részünkről, de ezzel gyakorlatilag az 
iskolának a fenntartási költségeihez ebben a formában is hozzájárulunk. Olyan eszközök lesznek a 
kezembe, amikkel kompenzálni tudom, vagy valamennyire tompítani tudom az iskola igényét. A 
költségvetés elfogadását ez most nem befolyásolja, mert ez egy későbbi történet lesz.  
 
Kovács Henriett gazdálkodási ügyintéző: Itt ilyen problémák vannak, hogy a kötelező 
feladatukat nem látják el. Nem nekünk kell azt bizonyítani, hogy nem kell finanszírozni az étkezést, 
hanem nekik kellene az állami támogatásból megfinanszírozni, és nem mondhatja azt, hogy nincs 
pénze rá.  
 
Sági Mihály képviselő: Ez egy országos probléma pillanatnyilag, ami szerintem ebben az évben 
megoldódik várhatóan. Ezt az apró dolgokban költségvetésből, ha lehetőség, mód van rá, 
keressétek meg a módot a támogatásra.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen. Képviselő-testületet kérdezem még, hogy a 
költségvetéshez van-e még hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem, aki a 2016 évi költségvetési 
rendeletünket elfogadj, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
4 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő önkormányzati rendeletet alkotta: 
 

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

2/2016.(III.11.) önkormányzati rendelete 
 

a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
 
(A hivatkozott önkormányzati rendeletet a mellékletekkel egységes szerkezetbe foglalva a 
jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
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Máté Gábor polgármester: Ügyrendi javaslatom van a képviselő-testület felé. A második 
napirendi pont előtt napirenden kívüli pontként szeretném, ha a képviselő-testület hozzájárulna, 
ahhoz hogy Törőcsik Attila ügyvéd úr, aki itt közben tiszteletét tette, beszámolna a játszóteres 
problémáink helyzetéről. Aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
4 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
15/2016.(III.10.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Napirend módosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendre veszi dr. Törőcsik Attila 
ügyvéd beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Irattár 
 
 
 
Máté Gábor polgármester: Ügyvéd úr nem tudott jelen lenni az elfoglaltsága miatt nem az ő 
hibájából, a bíróság nem adott lehetőséget arra, hogy az ügyvéd úr egy hónappal előbb beadott 
kérvényére a tárgyalást elnapolja, más időpontra tegye, mert csak akkor tehette volna ezt meg, ha 
az alperes is ehhez hozzájárul, ez nem történt meg, ezért kénytelenek voltunk ügyvéd úr nélkül, de 
azért jogásszal felfegyverkezve jegyző úr személyében megjelenni a bíróságon. 
 
Dr. Törőcsik Attila ügyvéd: Még egyszer köszönöm a lehetőséget. A tárgyalástól a távollétemnek 
az oka egyébként az Agria fiatal gazdák magyarországi szövetségének konferenciája volt, ahol 
szintén én vagyok a fiatal gazdákat tömörítő egyesületnek az ügyvédje, és évente egy ilyen 
konferencia van. Időben tudtam, hogy mikor fog megtörténni, időben beadtam a kérelmet, és 
ráadásul egy aranyos, kedves bírónő tárgyalja az ügyet, aki egyébként az ilyen kérelmeket 
korábban még lazán kezelte, de most nem járult hozzá a halasztáshoz. A bíróságnak hivatalból 
bármikor joga van elhalasztani egy tárgyalást, és nem kell indokolnia, annyit kellett volna tennie, 
hogy hivatalból elhalasztom, de nem tette meg, de nagyon ügyesen és jól képviseltétek. Valahol 
egy picikét, szemet szúr és zavaró, amikor a megbízott ügyvéd megbízott ügyvédjének a megbízott 
ügyvéd jelöltje jön el egy ilyen tárgyalásra. Ezt egy kicsit az ügy szempontjából ledegradálásnak 
tekintem. Én úgy gondolom, hogy ha valaki a miniszterelnökséggel szerződik nem akármilyen 
szervezettel bizonyára sok millió forintot, kap havonta illett, volna nekik személyesen eljönni. Maga 
a támogatási határozatot, amit még a jegyző úr fellebbezett annak a fellebbezésnek helyt adott a 
miniszterelnökség csupán a visszakövetelő határozatnak nem adott helyt és kizárólag abban a 
társkörben indult a per. Gyakorlatilag az öt éves elévülési idő már a miniszterelnökség szintjén el 
van ismerve, hogy elkéstek a támogatási határozat visszavonásával. Egy hatályos élő támogatási 
szerződés van még mindig a felek között. Ezt a miniszterelnökség per nélkül elismerte. A jogvita 
lényege hogy egy élő támogatási határozat mellett vissza lehet követelni a pénzt vagy sem. Miután 
még egyszer mondom nem kellett elmenni bíróságra, mert a miniszterelnökség már beismerte a 
jegyző úrnak a fellebbezésével hogy lejárt az öt év. Az ügyvéd kolléga beadványában, az ellen 
kérelmében is ott volt, hogy igen öt évig lett volna rá lehetőség. Vannak bírói ítéletek és külön 
ígéretem is, egy szatymazi ügyféllel, aki magánszemélyként az MVH ellen csinálta ugyanilyen 
problémát. Ott a kúria ki is mondta, hogy az MVH vagy akár Miniszterelnökség lényeg az, hogy az 
első fokon eljáró hatóság ügyetlenkedése nem mentesít az öt év alól. Ha ő elmulasztotta azt az öt 
évet bármilyen okból, a határidőből kicsúszott ezt beismert a Miniszterelnökség gyakorlatilag van 
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egy élő érvényes és hatályos támogatási szerződés. A maradék jogalapja a visszakövetelésnek az 
olyan, amit nem ismert meg. Ami miatt szükségesnek tartottam, hogy eljöjjek, mert fölvetődik a 
kérdés, hogy tudjuk mindnyájan hogyan akarta megoldani ezt a kérdést a Miniszterelnökség. Én 
úgy gondolom, hogy függetlenül ettől a megoldási kísérlettől én úgy gondolom érdemes és nincs 
semmi vesztenivalója a településnek, ha végig csináljuk a pert. Egyrészt illetékmentes az 
önkormányzat, tehát a 30 ezer forintos illetéket sem, kell kifizetni akkor sem, ha veszítünk. Én úgy 
gondolom és ezzel, jegyző úrral is egyet értünk, hogy dolgoztassuk meg a bírónőt akármilyen 
döntést, hoz, annak legyen egy indoklása, ami úgy mond sorvezető lesz a jövőre nézve is meg 
másoknak is. Innentől a költségbe már az önkormányzatnak nem kerül, maximum költsége az 
ügyvédnek lehet a Pestről való lejárkálás, azt kérheti el. Én úgy gondolom itt egy elvi kérdés, hogy 
van egy élő támogatási szerződés akkor a visszakövetelés, ha elveszítjük a pert, akkor a tisztelt 
bírónő mivel fogja ezt megindokolni, mivel tudja alátámasztani azt, hogy az élő támogatási 
szerződés ellenére kell visszafizetnünk. Nekem az a javaslatom, ha ez fölmerült bárkiben, képviselő 
urakban, hölgyekben, hogy ezt a pert be kellene, fejezni meg kellene várni a döntést negatív 
hatással a negatív döntés, sincs az önkormányzatra. Szakmai kihívásként kíváncsi vagyok mi lesz 
az indoklásba, ha lesz ítélet. Nekem ez az emberi és szakmai álláspontom.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönjük szépen ügyvéd úr. Kérdése van-e valakinek? Ki van tűzve 
egy újabb tárgyalás, beszélni fogunk még erről.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Április 27-re van kitűzve a következő tárgyalás, ha addig nem történik 
valami az MVH részéről, szerintem folytassuk. 
 
 
 
2. napirendi pont: Civil szervezetek pénzügyi beszámoltatása 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, civil szervezetek pénzügyi beszámolója. 
Egy része ennek a pénzügyi beszámolónak törvényi kötelezettségek is vannak és eddig ez nem 
nagyon volt így számon kérve. Megkaptuk mind a négy civil szervezetnek a beszámolóját, 
különböző színvonalúakat. Köszönöm szépen az Alapítványnak a legszínvonalasabbat, majd 
példaként állítjuk a többiek elé. Én azt gondolom, hogy most ebből ne csináljunk nagy ügyet, hogy 
ki milyen szinten adta be. Van-e ehhez esetleg még hozzászólnivaló?  
 
Sági Mihályné: A magam részéről csak szeretném megköszönni azt a támogatást, amit adott az 
önkormányzat, és a jelen lévő képviselőknek is, akik az Alapítványnak adták a tiszteletdíjuknak egy 
részét. Igyekeztünk vele jó gazda módjára gondoskodni. Volt, aki nem rendelkezett arról, hogy 
mire költsük, közfeladatok ellátására próbáltuk fordítani. Szeretnénk majd a későbbiekben is a 
községi fejlesztésre segíteni az önkormányzatnak, amiben már részben megállapodtunk, de majd a 
későbbiekben tisztázzuk a dolgokat, hogy két buszváró építését próbáljuk anyagilag finanszírozni. 
Minden dologban, amiben tudunk, próbálunk segíteni. Annak nagyon örülök, hogy sikerült végre a 
padokat, asztalokat megvásárolni, mert szerintem nagy szükség volt rá és nagyon jó vásárt 
csináltunk vele. Eredetileg csak az anyagot akartuk megvásárolni, és elkészíttetni, de szerintem ez 
így sikeres vásárlás volt és hasznos. A továbbiakban is az iskola részére, amikor keresnek 
bennünket, szívesen segítünk, vagy más szervezetnek is, labdarúgáshoz is vagy bárhova és a 
későbbiekben is állunk rendelkezésre.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen. Annyit tennék hozzá, hogy még most tegnap és a 
tegnapelőtti közmunka szervezkedésbe próbáltak ránk nyomást gyakorolni a munkaügyi 
központból, hogy jó lenne, ha még alkalmaznánk embert, mert nem lesz lehetőség már később a 
finanszírozására, és hogyha március 15-től alkalmaznánk még néhány embert, akkor annak tuti a 
100%-os finanszírozása. Kérdeztem, hogy anyagot vehetünk-e és mivel kiderült hogy olyan 400 
ezer forintnyi anyag költséget elszámolhatunk, így én próbálom az alapítványt mentesíteni a 
buszmegálló anyagköltsége alól és erre rátolni azt az anyagköltséget. Ha ez nem lesz, elég akkor 
egyeztetünk, három buszmegállót akarunk, mert akkor az ötös út mellettit, a munkástelepit meg a 
József Attila utcait, így két nagyot meg egy kicsit csinálnánk. Egyéb kérdés esetleg? A négy 
beszámolót így egyben teszem fel szavazásra. Aki a négy beszámolót elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
4 igen szavazattal 
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0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
16/2016.(III.10.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Civil szervezetek pénzügyi beszámoltatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pusztaszer Községért Közalapítvány, a 
Pusztaszer Községi Polgárőr Egyesület, a Pusztaszeri Lovas Közhasznú Egyesület és a Pusztaszeri 
Ifjúsági és Szabadidősport Közhasznú Sport Egyesület pénzügyi beszámolóját az előterjesztés 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Pusztaszer Községért Közalapítvány 
4.) Pusztaszer Községi Polgárőr Egyesület 
5.) Pusztaszeri Lovas Közhasznú Egyesület 
6.) Pusztaszeri Ifjúsági és Szabadidősport Közhasznú Sport Egyesület 
7.) Gazdálkodás helyben 
8.) Irattár 
 
 
 
3. napirendi pont: Rendelet-alkotás a képviselői alapról szóló 2/2008.(II.14.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont rendelet-alkotás a képviselői alapról szóló 
2/2008.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról. A bizottsági ülésen sokat tárgyaltunk róla 
és akkor ott sikerült egy olyan egyszerűsített megoldást csinálni, vagy van vagy, nincs és egy 
nagyobb pontosan behatárolt jelenléthez kötöttük ezt a dolgot. Mindenkinek a figyelmét fölhívnám, 
hogy nem szankcióról van szó, hanem jogosultság megszerzéséről. Nehogy úgy vegye bárki is, 
hogy elveszünk valakitől valamit, hanem meg lehet szerezni valamit és ez nem ugyanaz. Én azt 
gondolom hogy a jegyző úr által írt dolog az teljes mértékben a bizottsági ülésen megbeszéltek 
alapján van, de azért kérdezlek benneteket, hogy ha úgy látjátok, hogy valami nem teljes úgy van, 
mint ahogy megbeszéltük akkor azt jelezzétek.  
 
Sági Mihály képviselő: Én is azt gondolom, hogy nem szankcionálás, tehát ha 50%-nál több 
ülésen részt vesz, akkor és nem úgy van, hogy akkor lehetőséget kap rá. Ezzel így egyet tudok 
érteni és gondolom így már Heni is el, tudja fogadni. A bizottsági ülésen is azt mondtam, hogy 
valamit lépni kell, és ez teljesen az én álláspontommal egyetért. Köszönöm szépen.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Gyurászné Marikával én személyesen egyeztettem erről is 
beszéltünk, ugyan nincs itt, de maximálisan egyetértett ezzel a gondolattal, így az ő 
támogatottságát is élvezi ez az elképzelés. Aki elfogadja ezt a rendeletmódosítást, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
4 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő önkormányzati rendeletet alkotta: 
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Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

3/2016.(III.11.) önkormányzati rendelete 

 

a képviselői alapról szóló 2/2008.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
(A hivatkozott önkormányzati rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
 
 
4. napirendi pont: Pusztaszer község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 
felülvizsgálata 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, Helyi Esélyegyenlőségi Program 
felülvizsgálata. Megbeszéltük a bizottsági ülésen ez egy kötelező feladatunk. Sajnos önállóan nem 
tudtuk megcsinálni, mert rengeteg szakmai háttere van a dolognak. Ezzel Polyák Terkát bíztuk meg 
annak idején, nagyon korrektül, tisztességgel és becsülettel megcsinálta a feladatot, pici pénzért, 
60 ezer forintért. Gyakorlatilag elkészült ez a dolog, annyit kell, hogy megfelelő határozat számmal 
fölékesítsük ezt a programot és akkor ez így rendben lesz. Van-e kérdés esetleg hozzá?  
 
Sági Mihály képviselő: A bizottság ezt is kitárgyalta és elfogadásra javasolja.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
4 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
17/2016.(III.10.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Pusztaszer község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pusztaszer község Helyi 
Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatát 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 
 
 
 
5. napirendi pont: Pusztaszer Községi Önkormányzat 2016. évi összesített közbeszerzési 
tervének jóváhagyása 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, Pusztaszer Községi Önkormányzat 2016. 
évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyása. Mivel pillanatnyilag nincs olyan projektünk, 
ami közbeszerzés köteles lenne ez a kiküldött anyagnak megfelelően nullás. Mivel pályázati 
előkészületek vannak, ha a pályázatok nyernek, akkor ehhez a közbeszerzési tervhez majd hozzá 
kell nyúlnunk. Van-e kérdés, hozzáfűznivaló? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze. 
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
4 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
18/2016.(III.10.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Pusztaszer Községi Önkormányzat 2016. évi összesített közbeszerzési tervének 

jóváhagyása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pusztaszer Községi Önkormányzat 2016. 
évi összesített közbeszerzési 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 
 
 
 
6. napirendi pont: A TOP-1.4.1-15 felhívásra „Bölcsőde és óvoda fejlesztés a Térségi 
Intézményi Társulásnál” című pályázat beadása 
 
Máté Gábor polgármester: Hatodik napirendi pont a bölcsőde és óvoda fejlesztési pályázatának 
beadásáról képviselő-testületi határozatot kell hoznunk. A bizottsági ülésre elhívtuk Mencz Angélát, 
ott jó alaposan kiveséztük a témát. A Sári Zsolttal a tervezési is elkezdtük a dolgokat. 200 m2-es 
nagy terem, 20x10 méteres terem lesz a kiszolgáló egységekkel, ami megmaradna a jelenlegi 
klubhelyiség része az összes többi, elmenne. Lebontani nem kellene mindaddig, amíg az egész el 
nem indul a könyvtár részét csak ezt a színpad oldali részét, mert ott az építkezés miatt az útban 
van. egy problémája van a dolognak, hogy 5,4 méterre van a két épület egymástól és ennek 
következtében tűzfalat, kell építeni az új épületnél. Ott az egy kicsit bonyolítja a helyzetet, meg 
esztétikailag meg kell felelnünk majd egy olyan helyzetnek, ami nem emeli esztétikailag a 
történetet. Maga a nagy terem az a klubhelyiség épületére olyan 30 fokos szögben fog menni. A 
fűzfa most meglévő betonjának a széléig fog érni a sarka akkor, ha a színpad részt is megépítjük. 
Most a tervezésbe bele fogjuk tenni a színpadot és a színpadhoz tartozó öltözőt meg egy ilyen vizes 
valamit, de az most nyilván nem lesz megépítve. Viszont minden szerkezet úgy lesz beépítve az 
utolsó hátsó falba, hogy egy bontásnál ott statikailag továbbra is állékony maradjon. A színpadot 
egy későbbi tovább fejlesztett pályázattal már könnyebben tudunk majd építeni. Ezáltal lesz egy 
ilyen kis intimebb belső tér, a hivatal épülete és az új épület által bezáró trapéz alakú formában, 
amit úgy akarunk megoldani, hogy a nagy terem összenyitható legyen ezzel a külső térrel. Látvány 
tervek lesznek hamarosan akkor el, fogom őket küldeni, ha konkrét rajzok is lesznek. Van-e kérdés 
hozzá?  
 
Sági Mihály képviselő: Annyi kérdésem lenne hozzá, hogy aki itt jelen van mindenki, úgy vigye 
tovább, hogy ez nem kultúrház, hanem az óvodát kiegészítő szabadidő sport centrum. Köszönöm 
szépen.  
 
Máté Gábor polgármester: Aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
4 igen szavazattal 
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0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
19/2016.(III.10.)Kt. határozat 
 
Tárgy: A TOP-1.4.1-15 felhívásra „Bölcsőde és óvoda fejlesztés a Térségi Intézményi Társulásnál” 

című pályázat beadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a pályázat benyújtását az 
alábbiak szerint: 
 
1-2. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe  
 

Intézmény neve Megvalósulási helyszín 

TKI Köznevelési és Gyermekjóléti Intézmény 
Bölcsődéje 6760 Kistelek, Ifjúság tér 1. 

TKI Köznevelési és Gyermekjóléti Intézmény 
Szivárvány Óvoda 6760 Kistelek, Ifjúság tér 1. 

TKI Köznevelési és Gyermekjóléti Intézmény 
Hétszínvirág Óvoda 6760 Kistelek, Petőfi u. 28. 

TKI Köznevelési és Gyermekjóléti Intézmény 
Csizmazia György Óvoda 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 55. 

TKI Köznevelési és Gyermekjóléti Intézmény 
Csizmazia György Óvoda 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 43. 

 
3. A projekt megnevezése 
Bölcsőde és óvoda fejlesztés a Térségi Intézményi Társulásnál 
 
4. A pályázati konstrukció száma 
TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztése. 
 
5. A tervezett beruházás teljes költsége: 167.899.000 Ft 
Kistelekre eső projektrész: 62.000.000Ft 
Pusztaszerre eső projektrész: 105.899.000Ft 
 
6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége 
(elszámolható költsége): 167.899.000Ft 
 
7. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrásai (saját forrás, hitel, egyéb):  

Saját forrás: 0 Ft  
Hitel:  0 Ft 
Egyéb:  0 Ft 

 
8. A TOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 167.899.000 Ft 
 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Térségi Intézményi Társulás elnöke 
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4.) Gazdálkodás helyben 
5.) Irattár 
 
 
 
7. napirendi pont: Delegálás a Térségi Intézményi Társulás Társulási Tanácsába 
 
Máté Gábor polgármester: Hetedik napirendi pont, delegálás a Térségi Intézményi Társulás 
Társulási Tanácsába. A Mészáros Zsoltival beszéltem, ő elfogadta, hogy helyette mást delegáljunk. 
Dilemmába voltam, hogy mi lenne számunkra a célszerű, az ha az óvoda szakmailag 
legtájékozottabb, leginkább képben lévő embere lenne a tanács tagja, vagy képviselő. Azt a 
feladatot kaptuk, hogy nézzük meg van-e valami előírás? Nem írja elő semmi, hogy képviselői 
mandátummal rendelkező tagot delegáljunk, bárkit delegálhatunk. Én azt gondolom, hogy nincs 
akadálya, annak hogy képviselő is megjelenjen ezeken, a bizottsági üléseken a képviselői jogánál 
fogva. Én azt javaslom, hogy inkább érdekegyeztetések meg szakmai felkészültség szükséges, 
talán emiatt célszerű lenne, ha Böbét javasolnánk a tagságba. Más javaslat van-e esetleg? Akkor 
megkérdezném Böbét, hogy elvállalod-e a jelöltstégedet?  
 
Petkov Gáborné óvodavezető: Megtiszteltek vele, igen köszönöm szépen.  
 
Sági Mihály képviselő: A bizottsági ülésen ezt megtárgyaltuk és azt mondtuk, ha nincs neki 
törvényi akadálya, akkor elsősorban te leszel a képviselője, ha van neki, akkor Marika, de ő sem 
tiltakozott az ellen, ha ő képviselné. A bizottság is támogatja a jelölést.  
 
Máté Gábor polgármester: Aki elfogadja Petkov Gáborné delegálását, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
4 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
20/2016.(III.10.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Delegálás a Térségi Intézményi Társulás Társulási Tanácsába 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Térségi Intézményi Társulás Társulási 
Tanácsába Petkov Gábornét delegálja 
 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Petkov Gáborné 
4.) Térségi Intézményi Társulás elnöke 
5.) Irattár 
 
 
 
8. napirendi pont: Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről 
 
Máté Gábor polgármester: Nyolcadik napirendi pont, polgármester tájékoztatója két ülés közötti 
időszak eseményeiről. Mivel van a Bergendóc Szövetkezet részéről egy konkrét kérés, ami igazából 
határozattal végződhet, ezért én Ildikót szeretném megkérni, tájékoztasson bennünket. A lényeg 
az, hogy a TÁMOP-os pályázatuk támogatását már teljes mértékben megoldották, a mai nap, záró 
elszámolások voltak. Az a bérleti díj, amit a pályázatba beleépítettek azt pályázatból eddig 
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folyamatosan fizették. Akkor egy olyan megállapodás született, hogy amennyiben ez a bérleti díj 
nem fedi le közüzemi díjakat akkor azon felüli részt tovább, számlázzuk, nyilván erre nem került 
sor, mert nem olyan jelentős ennek az infrastrukturális fogyasztása. Én azt javasolnám, hogy 
gondoljuk végig, hogy mi legyen, többféle alternatívát is el tudok képzelni. El tudom képzelni azt 
is, hogy egy jelképes bérleti díjat kérjünk, viszont annak fejében meg a rezsiköltségeket meg akkor 
teljes mértékben a szövetkezet állná, és akkor nem lennének ilyen bonyolult dolgok. Átadnám a 
szót Ildikónak egy kis beszámolóra, meg hogy mit is szeretnél.  
 
Baranyi Ildikó: Köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget. Nehéz napon vagyunk túl, most 
volt a pénzügyi elszámolása a projektünknek. Szerencsére teljes elégedettséggel és teljes hiányt 
mentes zárással be tudtuk fejezni. Jó sok munka volt, aminek része volt az itteni bérlés, fejlesztés. 
Folyamatosan azon voltunk már 2014 óta, a nagy álmunk, hogy Bergendóciában együtt 
gondolkozzunk Dócról és Pusztaszerről meg Ópusztaszerről. Az alkalmazottainkat, akiknek eddig a 
képzését, bérét tizenkét embernek folyamatosan a TÁMOP-os pályázatból tudtuk fizetni. Abban 
voltak ópusztaszeri, pusztaszeriek és dóciak is. Nem kevés energiát fektettünk abba, hogy jó hírét 
vigyük a háznak, megismertessük az itteni értékeket, ezt a házat nagyon szeretve szeretjük és 
ezeket, az értékeket támogatjuk. Fejlesztéseket folyamatosan csináltunk a házban, berendeztük az 
egész házikót. Biztos hallottak az adománygyűjtésünkről, ami szerencsésen megtörtént, és 
minősítettük a házat, szálláshellyé, további fejlesztéseknek és támogatásoknak az alapja is lehet 
ez. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy fogadásra alkalmassá tegyük ezt a házat. Itt az 
iskolából is jöttek ki, őket is szívesen fogadtuk a kertrendezésben, és továbbra is nyitva állunk. A 
helyieknek is szeretném ajánlani, nekik kedvezményesen és minden képpen előnyt élveznének a 
helyiek akármilyen rendezvény rendezése esetén. A pályázat október 31-ig szól, mi kértünk egy kis 
költség átcsoportosítást, a szálláshely szolgáltatás általában a téli időszakban nincs nagy forgalom, 
és emiatt februárig rendeztük is az összes bérleti díjat. Elkezdtük, folyamatosan fejlesztjük, 
mindenhol részt veszünk, ahol lehetünk és továbbra is, gondolkodunk a fejlesztésekben. Ez az 
egyik, amit szeretnék kérni a másik, pedig az, hogy a szövetkezet alakult 2013-ban kimondottan 
arra a célra, hogy ezt a TÁMOP-os pályázatot elindítsuk. A cél a nevében is benne van, helyi 
értékek megóvása, értékek tovább adása és ennek a fejlesztése. Ennek volt egy adott köre, akik 
megalapították ezt a szövetkezetet. Ebben a dóci önkormányzat volt és azon kívül még nyolc 
magánszemély alakította ezt a szövetkezetet. Menet közben ezek átalakultak ilyen-olyan 
körülmények között. Most szeretnék egy olyan tagsági kört kialakítani, akik aktívan és effektíven is 
szeretnének a mi közösségünkbe tartozni. Ez idő alatt már kialakult milyen célokat szeretnénk 
képviselni, és azokat szeretnénk ide bevenni, akik ezt a célt támogatják. Azt a kérést szeretném a 
képviselő-testület elé tenni, hogy mivel a Pusztabíró háza közös érdekünk a fenntartása és a 
fejlesztése lehetőségként esetleg végig gondolhatná a képviselő-testület, hogy tagként szeretne-e 
a Bergendóc Szociális Szövetkezetben részt venni. Ez az egyik része, hogy a ház önmagában egy 
közös érdekünk, de én azt hiszem, hogy egyre több információ jut el hozzánk, hogy bizony vannak 
olyan lehetőségek, hogy ha egy önkormányzat és egy Szociális Szövetkezet nagyon szépen 
együttműködik az mindkét fél számára segítség, lehet. Mivel a dóci önkormányzat jelezte a kilépési 
szándékát teljesen más okoknál fogva, 30 ezer forintos részjeggyel vannak benne, a 
Szövetkezetben. Mi ezt elfogadjuk a következő taggyűlésen, van még lehetőség, arra hogy a 
jelenlegi tagok ajánlásával befogadjunk új tagokat. A szövetkezetekről annyit kell tudni, hogy egy 
tag egy szavazat. A szociális szövetkezet benne van a szó is elsősorban nem gazdasági célon 
alapul, hanem a tagok számára próbál minden képpen előnyösebb lehetőségeket, szolgáltatásokat 
nyújtani. Köszönöm szépen.  
 
Máté Gábor polgármester: A szociális szövetkezetek többször megkeresik az önkormányzatot, 
hogy akarunk-e létesíteni vagy nem. Bizonyos formátumokba én mindig empatikus voltam ezzel 
kapcsolatosan, viszont ebbe a formába, amit most így Ildikó felvázolt én azt gondolom, hogy 
mindenképpen célszerű lenne, ha támogatóként lépnénk fel. Nem nagy összegekről van szó, ezer 
forint egy egész év. A képviselők látták az alapító okiratnak a felosztását.  
 
Sági Mihály képviselő: Válasszuk kettőbe ezt a dolgot. Az egyik dolog a költségvetésünket is 
érinti, ha csökkentjük a bérleti díjat. Tárgyalhatjuk ma is, de Heni nélkül talán nem kellene. Minden 
féle képpen ezt a részét hisz már tavaly mikor a bérleti díjakról volt szó én akkor is azt mondtam, 
hogy úgy kellene a bérleti díjat megállapítani, hogy egy névleges bérleti díjat fizessenek, de azt 
fizessék. Én ennek támogatója vagyok, meg kell egyezni, hogy mi az összeg, ami minden képpen 
az önkormányzat és az üzemeltető között létrejön. Én szkeptikus vagyok, és én nem javaslom, 
hogy az önkormányzat részt vegyen ebben a szociális szövetkezetben.  
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Én még nagyon keveset tudok erről a dologról, még nem 
tudnék ebben döntést hozni.   
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Én is nézegettem ezt az alapszabályt, meg háttér törvényeket is, de én 
is leginkább arra kerestem a választ, hogy milyen hátránya lehet esetleg belőle az 
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önkormányzatnak. A szövetkezetnek a tartozásaiért a tag nem felel, ezt így megtaláltam az egyik 
jogszabályban. Magánemberként mondom, hogy azt még én sem láttam át, hogy mi ebben az 
előnye az önkormányzatnak. Számomra valamilyen szinten megnyugtató volt, hogy Dóc benne 
van, de milyen előnnyel jár ez egy önkormányzatnak, ezt nem tudom.  
 
Baranyi Ildikó: Akár egy projektre lehet közös gondolkodás, ez csak egy lehetőség. Ha nekem is, 
több információm lesz ezekről én is, szeretnék továbbítani információkat az önkormányzat felé.  
 
Máté Gábor polgármester: Én egy olyan megoldást javasolnék, hogy ezt a témát napoljuk el, én 
azt szeretem, ha egyetértünk a dolgokban. Mivel úgy látom, azért még itt vannak kérdések, én azt 
mondom, hogy az Ildikóék felé minden képpen tolmácsolhatom, hogy az önkormányzat teljes 
mértékben pozitívan áll a tevékenységetekhez. Az, hogy a szövetkezetbe belépjünk, vagy ne 
lépjünk be, azt egyelőre hagyjuk függőbe. Nézzük meg azt, hogy mik azok amik indokolják hogy 
belépjünk, miért jó az nekünk, lehet-e valamilyen hátrányunk abból ha belépünk. A magam 
részéről én nagyon szívesen támogatnám de, azt gondolom nincs még abba a helyzetbe a testület, 
hogy teljes mértékben fölmérje ezt a dolgot. A bérleti díjjal kapcsolatban, pedig ha most azt 
mondjuk, hogy nézzük meg a költségvetési történetet, akkor az lenne a javaslatom, hogy a 
következő testületi ülésre egy konkrét elképzeléssel fogunk előállni. Csinálunk egy tervezetet erre 
olyan formában, hogy az már februártól legyen majd életbe lépve. Amit kifizettetek februárig, ott 
húzunk egy határt, ha úgy dönt a testület, hogy akkortól számoljuk az se egy nagy különbség. 
Köszönöm szépen a beszámolódat. Következő még egy ilyen határozat jellegű témánk van, a 
fogorvosi szolgáltatás szerződését meg kell újítanunk, mert lejárt. Van-e kérdés? Minden marad a 
régiben, és egy évre megkötjük a szerződést. Van-e ellenvetés? Aki ezt elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
4 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
21/2016.(III.10.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Dr. Balikó Katalin fogorvos megbízása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 év időtartamra szerződést köt a 
fogászati alapellátás biztosítására Dr. Balikó Katalin fogorvossal. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Dr. Balikó Katalin fogorvos 
4.) Irattár 
 
 
 
Máté Gábor polgármester: A TOP-os pályázatok között megjelent a piaccal kapcsolatos történet. 
Végig néztük, két helyet néztünk ki, egyik a Köztársaság tér sarka a másik pedig a sportpályának a 
széle. A köztársaság térre mivel az zöldövezetnek van nyilvánítva nem tudunk épületet építeni, itt 
viszont előírás hogy épület legyen. Egy alaptervet már készítettünk, ezt be fogom mutatni egy 
kicsit. Ha úgy döntünk, hogy menjünk ebbe az irányba, akkor nekimegyünk ennek is. A pályázat 
100% támogatottságú, én próbálok olyan kondíciókkal, ahogy az egészségháznak is nekimentünk 
hogy minden képpen igénybe kell, hogy vegyük majd olyan pályázat íróknak a segítségét, akik 
ebbe benne vannak. az elképzelés az, hogy Bakson van egy csapat, akik ugyanezt a pályázatot 
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adják be sok más pályázattal együtt az Orsiék akikkel, már együtt csináltunk egy pályázatot. Ők 
önkormányzati tulajdonú kft-ként működnek ezért ő azt mondta, hogy mivel a két pályázat 
párhuzamosan megy sokat össze, tudunk hozni belőle és velük is meg tudunk egy olyan szerződést 
kötni, amivel egy csomó előkészületi munkában tudnak nekünk segíteni. A Dékány Pisti tervezővel 
beszéltük végig a dolgot. A tűzoltó szertár épületet látható itt ez a másik épület pedig a 
telefonközpont. Ezeket figyelembe kell venni a terület kialakításánál, az lenne az elképzelés, hogy a 
piactér erre a területre lenne megépítve. Ezt az épületet férfi, női WC-vel és akadálymentes WC-vel 
kötelezően el kell látni. Kell benne irodának és raktárhelyiségnek lenni, és van neki még egy ilyen 
nyitottabb előtere, ami alapvetően nem nyílászárókkal van elzárva, egy ilyen terasz. Ehhez 
csatlakoznak tovább egy tetőszerkezet, egy kicsit ilyen T alak formában. A tervezőnk itt még 
tovább vitte volna ezt a területet a helyrajzi határig, de én mondtam, hogy fölöslegesnek tartom 
inkább célszerű, ha ezt a részt burkoljuk le. Majd még az Invitellel egyeztetni kell, hogy nekik van-
e valami távolsági előírás, hogy a két épület között a hat métert akkor kell betartani, ha nem egy 
helyrajzi számon van. Én már írtam nekik, hogy van egy ilyen szándékunk, hogy itt szeretnénk 
építeni.  Annyit kell még majd tenni és azt is, mondtam a tervezőnek, hogy itt, ha megépül, akkor 
ezt autóval meg lehessen közelíteni, ha valaki árut hoz be, be tudjon jönni, és be tudjon pakolni. A 
burkolat mentén egy olyan kialakítás legyen, mivel időnként ott áll a víz, ezért meg lesz emelve az 
egész egy picit, és a burkolat szélétől egész le az árokig egy burkolt belvíz elvezető lesz kiépítve. 
Egyelőre ennyi az elképzelés ezzel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy szokás kérdése, hol van a 
piac. Ha van itt egy iskolai vagy bármilyen rendezvény, akkor ez az épület úgy a vizes blokkjával, 
mint az egyéb részeivel burkolt felületeivel hasznosítható lesz. A pályázatnak a minimum 
pályázható összeg az 25 millió forint. Ez, ami most itt föl van vázolva ez 22,5 millió nettó árban 
van körülbelül, plusz vannak még egyéb sarlangok, tervezés, stb. Mivel 100%-os a támogatottság 
én azt mondom, hogy itt most azért tényleg az indokolt elképzeléseket azért rakjuk bele megfelelő 
méretben és megfelelő minőségben, meg ami előírás természetesen. Viszonylag egy egyszerű 
történet az építési szempontból. Most erre nem kell testületi határozatot hozni de, ha kiderül, hogy 
mégis akkor összehozzuk a csapatot és egy gyors határozatot, hozunk ezzel kapcsolatban. 
Elszállíttattuk nagyon kedvező lehetőség volt az aszfalt törmelékeket, beton törmelékeket onnan 
hátulról. Azzal, hogy itt a Bárkányi Paliék elkezdték tölteni a saját területüket olyan kamionmozgás 
volt, hogy sikerült megoldani, hogy bevitték 300 forint per kilométer összegért. A  legjobb lenne, 
ha kijelölnénk egy utat és én arra gondoltam, hogy mi lenne, ha bár tervünk nincsen, de mi lenne, 
ha a Dózsa György utca orvosi rendelő előtti részen géppel csinálnánk ott egy tükröt csak úgy 
maszekba. Ezen felül ha van ötletetek azt szívesen várom. Tegnap voltam lent a Vízügyi 
Igazgatóságon, megjelentek az egyedi szennyvízkezelési pályázatok. Nagyon komoly előírások 
vannak, hogy kik pályázhatnak, meg milyen előkészületek kellenek.  Szennyvízkezelési tervnek kell 
lennie, egy évvel ezelőtt már neki ugrottunk ennek, ezt környezet mérnök tudja elkészíteni, ilyen 3 
milliós ajánlatot kaptunk rá. Akkor azt mondtuk, egyelőre maradjon, de azért továbbra is körül 
akarjuk járni ezt a történetet. Azt kell tudni, hogy semmilyen kötelezettség nincs szennyvíz kezelés 
építésére. Az önkormányzatokat semmilyen törvény nem kötelezi, ellenben a problémák adottak az 
óvodánál is. Itt nálunk annyira nem, de az iskolánál is azért penge élen táncol a dolog. Lementünk, 
hogy a megfelelő hatósághoz, hogy érdeklődjünk, hogy egyáltalán hogy menjünk ennek neki. 
Határozottan egyedi szennyvízkezelésre van pályázat, maximum 50 fő az, ami a csoportos részt 
illeti. Nyilván szakemberek bevonása nélkül ez nem fog menni, megfelelő technológiát kell 
találnunk. Én már három helyen voltam különböző technológiákat láttam. Most apácatornára 
szeretnénk elmenni még, mert ott egy olyan rendszer működik elmondások alapján, aminek 
semmilyen komolyabb energia előzménye nincsen. 155 millió megpályázható maximális összeg és 
minden évben ki fogják ezt a pályázatot írni. Most nem tudunk ennek neki menni, de nem lesz 
olyan nagy tolongás a pályázat körül, azt gondolom. Arra jutottunk így tömörkényi és a csengelei 
polgármester úrral, hogy megpróbáljuk legalább azt elindítani, hogy az intézményeket és azokat a 
lakosokat, akik hajlandóak erre áldozni azokat bevonnánk ebbe a rendszerbe. A Tóth Erika, akivel 
tárgyaltunk mondta, hogy keres olyan mérnököt, aki ezt a szennyvízkezelési programot 
megfelelően elfogadható árban majd megoldja. Megkeresett egy cég, hogy lesznek külterületi 
mezőgazdasági utak burkolására kiírva pályázatok. Ők nagyon szívesen mindent vállalnának, a 
pályázat írástól a megvalósításig. Az emlékműhöz, a Pusztabíró házához vezető út lenne az, amiről 
szó volna meg esetleg a rekultivált szemétlerakóig az a 300 méteres szakasz így próba képpen. 
Ennyi lenne az információ ehhez. A rendőrség megküldte számunkra a betörési kárunkkal 
kapcsolatos végzést a vizsgálat szüneteltetéséről. Ennek következtében elindultunk a biztosító felé. 
Ez most pillanatnyilag folyamatban van. Holnap 11 órakor lesz a március 15-ei műsor az 
iskolásoknak ahova minden lakost szeretettel várunk és a képviselőket is, ha időtök engedi. Kérdés 
van-e esetleg? Amennyiben nincs, aki a beszámolómat elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
4 igen szavazattal 



0 nem szavazattal
A tart6zkodiSssal
a Kdpvisel6-testtilet a kdvetkez6 d1ntdst hozta:
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T5rgy: Polgiirmester tiij6koztat6ja k6t ril6s kdzdtti id6szak esem6nyei16l

H ATA NO ZAT

Pusztaszer Kdzs6g 6nkormdnyzatdnak K6pvisel6-testUlete elfogadja a polg6rmester t;ij6koztat6jdt
a kdt iil6s kdzdtti id6szak esem6nyeirSl.

Hat6rid6: azonnal

Felel6s: Mdt6 Gdbor polgdrmester

l\ hat6rozatot kapja:
1,) Mdtd Gdbor polgSrmester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyzS
3.) Irattdr

9. napirendi pont: K6rd6sek, bejelentEsek

Mft6 G5bor polgrirmester: Utols6 napirendi pont, k6rddsek, bejelent6sek.

S6gi Mih6ly k6pvisel6: Magdn k6rd6sem van, nem, mint k6pvisel6. Folytat6dik-e a csatorndzds a
nydron? Toviibbra is csak annyi a k6r6sem, hogy tudjak r6la. K0szdndm sz6pen.

Mit6 Gibor polg5rmester: Igen mindenk6ppen. Nyilvdn most Egeret is be akarom vonni a
rendszerbe, erre, belviz csatorndkra kdzmunka programba pSlydztunk. Pillanatnyilag
Munkdstelepen a jdrddt 6pitik a kdzmunkiisok 6s ezt is velirk, tudom megcsindltatni csak.
Mindenkinek kellemes tovdbbi napot, A mai kdpviselcj-testrileti ill6st bezdrom.

. Jaksa Tibor
aljegyz6

------'1 ,rdtL J,.rou.t-c,-
T6th M6nika

jegyzcikdnyv-vezet6

ilW}I
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HATÁROZATOK JEGYZÉKE 
 
Sorszám Tárgy Határidő 

14/2016.(III.10.)Kt. határozat Napirendi pontok elfogadása azonnal 
15/2016.(III.10.)Kt. határozat Napirend módosítása azonnal 
16/2016.(III.10.)Kt. határozat Civil szervezetek pénzügyi beszámoltatása azonnal 
17/2016.(III.10.)Kt. határozat Pusztaszer község Helyi Esélyegyenlőségi 

Programjának felülvizsgálata 
azonnal 

18/2016.(III.10.)Kt. határozat Pusztaszer Községi Önkormányzat 2016. évi 
összesített közbeszerzési tervének jóváhagyása 

azonnal 

19/2016.(III.10.)Kt. határozat A TOP-1.4.1-15 felhívásra „Bölcsőde és óvoda 
fejlesztés a Térségi Intézményi Társulásnál” 
című pályázat beadása 

azonnal 

20/2016.(III.10.)Kt. határozat Delegálás a Térségi Intézményi Társulás 
Társulási Tanácsába 

azonnal 

21/2016.(III.10.)Kt. határozat Dr. Balikó Katalin fogorvos megbízása azonnal 
22/2016.(III.10.)Kt. határozat Polgármester tájékoztatója két ülés közötti 

időszak eseményeiről 
azonnal 

 



JELENLETI iV
Pusztaszer Kdzs6g dnkorm6nyzata K€pvisel6'testiilet6nek

2016. m6rcius 1O-6n
megtartott iil6s6n megjelentekr6l

Miit6 Giibor polgdrmester

Fril6p Piil k6pvisel6

Gyurdsz SiSndor Ldszl6n6 k6pvisel6

K6sdn6 Buknicz Mdria k6pvisel6

Magyar Gdbor Ferenc k6pvisel6

Nagy Emese k6pvisel6

Siigi MihSly k6pvisel6

dr. Jaksa Tibor aljegyz6

T6th M6nika jegyz6kdnyv-vezet6

Tandcskozdsi joggal jelen vannak:

'D2. /u/1c/ 2,4sazf

E^R hilf r ruarKJ

l/' I l" /) A .

"Hg*.*+*a;j.L!'Nd/,M"n'^

*r,A'. -[,--

4*--€

3^.*W t{el"'
U



PUSZTASZER KOZSEG POLGARM ESTERE
6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45,
T: +36 62 576 510
F: +36 62 576 511
pmhiv@pusztaszer. hu

MEGHIVO
Pusztaszer Kdzs6g 0nkormdnyzata K6pvisel6-testrllet6nek rendes ril6s6t

2016. mfrcius 1O-6n (csi,itiirtiik) t6o0 6ra

kezdettel cisszehivom.

Az iil6s helye: Csengelei Kdzds 6nkormiinyzati Hivatal Pusztaszeri Kirendelts6g6nek til6sterme
(Pusztaszer, Kossuth u. 45.)

Javasolt napirend:

1,) Rendelet-alkotSs a kdzs6gi 0nkormdnyzat 2016. 6vi kdlts6gvet6sdr6l
2.) Civil szervezetek p6nztigyi beszdmoltatdsa
3.) Rendelet-alkot;is a k6pvisel6i alapr6l sz616 2/2008.(ILL4.) dnkormdnyzati rendelet

m6dosltdsii16l
4.) Pusztaszer kdzs6g Helyi Es6lyegyenl6s6gi Programjiinak felillvizsg6lata (p6tl6lag elSterjeszwe)
5.) Pusztaszer K6zs6gi Onkormdnyzat20L6.6vi dsszesitett kdzbeszerz6si terv6nekj6vdhagydsa
6,) ATOP-1.4.1-15 felhivdsra,,Bcilcs6de 6s 6voda fejleszt6s a T6rs6gi Int6zm6nyiTdrsulSsniil" cimfi

piilydzat beaddsa
7.) Delegdlds a T6rs6gi Int6zm6nyi T6rsulSs T6rsuldsiTandcsriba
8.) PolgSrmester tdj6koztat6ja k6t til6s kcjz0tti id6szak esemdnyei16l
9. ) K6rd6sek, bejelent6sek

A K6pviselci-testtilet ril6s6re tisztelettel meghivom, megjelends6re szdmitok.

K6rem, szfveskedjen el6re jelezni, ha az ril6sen mdgsem tud jelen lenni.

Pusztaszer, 2016. mdrcius 3.

polgdrmester
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Pusztaszer Község Önkormányzata Polgármesterétől 
6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. 
T. +36 62 576 510 
F. +36 62 576 511 
pmhiv@pusztaszer.hu 
 
Iktatószám: 299-2/2016. 

              Tárgy: 2016. évi Költségvetési   
rendelet-tervezet 2. 

 
Pusztaszer Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
Helyben 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a Képviselő-testület az 
adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a 
szükséges előirányzat kereteket.  
 
A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. 
 
A költségvetési rendelet megalkotására vonatkozó legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok 
tartalmazzák: 
 

-     Magyarország Alaptörvénye 
-     Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet 
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormány rendelet 
- A 2016. évi költségvetést érintő képviselő-testületi döntések, a vonatkozó önkormányzati 

rendeletek  
 
A 2016. évi költségvetés összeállításánál figyelembe vettük:  
 

- Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvényének az önkormányzatokra 
vonatkozó szakaszait. 

- A Képviselő-testület költségvetést érintő rendeleteit, határozatait. 
- Az önkormányzati gazdálkodásra ható gazdasági folyamatokat. 
- A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről 

szóló módosításokat. 
 
A költségvetési tervezet tartalmazza mindazon előirányzatokat, rovatokat címenként, bevételei és 
kiadási előirányzat csoportonként, melyeket a jogszabályok előírnak. A beterjesztett anyag jelen 
formájában általános vitára és a költségvetési rendelet megalapozására alkalmas, tartalmazza azokat a 
költségvetési tételeket, amelyek az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetében 
megjelennek. 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24. § (3) bekezdése értelmében a 
költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény 
hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek értelmében 
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2016-ban a költségvetési rendelet-tervezet benyújtására előírt határidő 2016. február 15-e, mely 
határidőig benyújtottuk a költségvetési rendelet-tervezetünk első olvasatát.  
 
A költségvetés elfogadására konkrét határidőt nem ad a törvény, ám az Áht. 108 §. (1) bekezdése, 
valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 
(Ávr.) 33. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az önkormányzati hivatal, a helyi önkormányzat, 
valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemi költségvetéséről 
az önkormányzati rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő harminc 
napon belül adatot szolgáltat a Kincstár területileg illetékes szervéhez. Ez évben 2016. március 16-áig 
kell adatot szolgáltatni.  
 
Az Áht. 23. §-ában foglaltaknak megfelelő tartalommal készítettük el a 2016. évi költségvetésünket.   
 
Az Áht. 102. § (3) bekezdése előírja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a bevételek és a kiadások 
zárt rendszerű és megfelelő csoportosításban történő bemutatásához mérlegeket kell kialakítani és 
összeállítani, mely tartalmazza a vonatkozó év terv adatait az előző év (2015 év) várható s az azt 
megelőző év tényadatait (2014 év). Ezt a bemutatást szolgálja a 12. melléklet. 
 
A 2016. évi költségvetési rendelet-tervezet részletes indokolását és annak számszaki adatait részletező 
mellékleteit az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé megvitatásra: 
 
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVRE JAVASOLT BEVÉTELI FŐÖSSZEGE:  146.019.772 Ft  
 
ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 82.719.249 Ft  
 
ÖNKORMÁNYZATI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 Ft  
 
ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                             62.166.438 Ft 
 
ÖNKORMÁNYZATI FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                       1.134.085 Ft 
 
1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK  
Az Ávr. 24. § (1) bekezdésében foglaltak szerint: helyi adó bevételek, a helyi önkormányzatok általános 
működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó 
egyéb költségvetési támogatások, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott 
támogatással megvalósuló programok, projekt bevételek. 
 
Önkormányzati bevételek kiemelt előirányzatonként 
 
I.1.B1, B3-4, B6.  Működési költségvetési bevételek 82.719.249 Ft 
 
I.1.1.B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 45.837.235Ft 
Ezen összeg a költségvetési törvény és a Magyar Államkincstár által közölt támogatási összegek alapján 
került megállapításra. 
 
I. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 

I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása    3.168.830 Ft 
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása                   13.760.000 Ft 
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása      1.267.806 Ft 
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása                       3.836.300 Ft 
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                          5.451.626 Ft 
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása       1.068.450 Ft 
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I.6 A 2015 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása              76.581 Ft 
 
A I.1.ba)- I.1.bd) bevételek elsősorban a zöldterület gazdálkodással, közvilágítással, köztemető 
fenntartással, közutak fenntartásával kapcsolatosan felmerült kiadásokra számolhatók el, azonban a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX törvény 13. § (1) bekezdésében 
meghatározott egyéb a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében 
ellátandó helyi önkormányzati feladatokra átcsoportosíthatók, melyekre központi támogatás nem áll 
rendelkezésre: 

- településfejlesztés, településrendezés 
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való 

gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak 
kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, 
gépjárművek parkolásának biztosítása); 

- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és 

rágcsálóirtás);  
- óvodai ellátás; 
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-

művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési 
tevékenység támogatása; 

- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;  
- szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg; 
- lakás- és helyiséggazdálkodás; 
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a 

hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; 
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 
- a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési 

lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 
- sport, ifjúsági ügyek; 
- nemzetiségi ügyek; 
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 
- helyi közösségi közlekedés biztosítása; 
- hulladékgazdálkodás; 
- távhőszolgáltatás; 
- víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései 

szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. 

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 

támogatása 

A támogatás az ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolt /gyermekjóléti szolgáltatások és 
ellátások,  valamint a szociális szolgáltatások és ellátások amelyek keretében települési támogatás 
állapítható meg/ kiadásokra tervezhető. 

III.2 A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 
támogatása 14.353.082 Ft. 
III.5.b A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 1.192.440 Ft. 
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IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 

 
A központi támogatás kizárólag a kulturális feladatok /kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános 
könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség 
helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása/ teljesítésére fordítható. 
 

IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 
1.662.120 Ft 
 
I. 1.1.B1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                8.223.800 Ft 
 
- Fejezettől átvett pénzeszköz mezőőri feladatokra (270 eFt/negyedév)  1.080.000 Ft, 
- TB-től átvett pénzeszköz védőnői finanszírozás 2.967.600Ft, 
- TB-től átvett pénzeszköz fogorvos finanszírozás 4.176.200Ft. 
 

I.1.3.B3 Közhatalmi bevételek     24.500.000 Ft 
A közhatalmi bevételek tartalmazzák a helyi adó bevételeket, figyelembe véve az önkormányzat adó 
rendeletét, a gépjárműadó átengedett részét /40%/ és az iparűzési adó tervszámát.  
 
1.1.3.1 Vagyoni típusú adó Magánszemélyek kommunális adója 5.000.000 Ft,  
1.1.3.2 Építési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó 15.000.000 Ft, 
1.1.3.3 Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része 40% 4.400.000 Ft, 
1.1.3.4 Egyéb közhatalmi bevételek Bírságok, pótlékok 100.000 Ft.  
 
I.1.4.B4 Működési bevételek     4.122.614 Ft 
Az önkormányzat intézményi működési bevételeinek előirányzata 4.122.614 Ft, mely az alábbiakat 
tartalmazza: 
- lakóingatlan bérbeadásából származó bevétel 1.100.424 Ft, 
- nem lakóingatlan bérbeadásából származó jövedelem 1.541.720 Ft, 
- művelődési ház bérleti díj 70.000 Ft 
- közvetített szolgáltatás bevétele 819.425 Ft 
- egyéb sajátos bevétel(gondozási díj) 9.600 Ft 
- működési célú kamatbevétel 40.000 Ft 
- temető fenntartási hozzájárulás 35.000 Ft 
- sírhely megváltás 500.000 Ft 
- vadászati jog 6.445 Ft 
 
I.1.6.B6 Működési célú átvett pénzeszközök  35.600 Ft 
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése 2014. évi hátralék 35.600 eFt. 
 

I. B2,B5,B7 Felhalmozási költségvetési bevételek  0 Ft 
 

I.2.2.B2 Felhalmozási célú támogatások, államháztartáson belülről 0 Ft 
 
I.2.5.B5 Felhalmozási bevételek  0 Ft 
 
I.2.7.B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft 
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I.2.8.B8 Finanszírozási bevételek                                                                                                    63.300.523 Ft
  
I.2.8.B8 Előző évek maradványának igénybevétele működési célra 62.166.438 Ft 
I.2.8.B8 Előző évek maradványának igénybevétele felhalmozási célra  1.134.085Ft 
 
 
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVRE JAVASOLT KIADÁSI FŐÖSSZEGE:     146.019.772 Ft  
 
ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN   144.885.687 Ft  
 
ÖNKORMÁNYZATI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1.134.085 Ft  
 
ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                  0 Ft 
 
ÖNKORMÁNYZATI FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                           0 Ft 
 
Önkormányzati kiadások kiemelt előirányzatonként  
 
I.1. K1-5  Működési költségvetési kiadások    144.885.687  Ft 
 
I.1.1.K1 Személyi juttatások                               28.743.964 Ft   
 
Az önkormányzat személyi juttatásai előirányzata 28.743.964 Ft. Az alábbi munkavállalók személyi 
juttatásait tartalmazza (1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester, 1 fő védőnő, 1 fő pályázati referens, 1 
fő mezőőr, 1 fő karbantartó, 1 fő temetőgondnok, 1 fő könyvtáros, 1 fő adminisztrátor és 32 fő 
közfoglalkoztatott) A költségvetési rendelettervezet 8. melléklete részletezi. 
 
I.1.2.K2 Munkaadókat terhelő járulékok                                     6.066.968 Ft 
 

- Az önkormányzat által kifizetendő személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok 
előirányzata 6.066.968 Ft. 
 

I.1.3.K3 Dologi kiadások                                                                 27.603.483 Ft 
 
Az önkormányzat dologi kiadásainak előirányzata 27.603.483 Ft, ezen belül: 
- Készletbeszerzés 3.770.000 Ft 
- Kommunikációs szolgáltatások 610.000 Ft, 
- Szolgáltatási kiadások 16.638.254 Ft, 
- Kiküldetések, reklám 60.000 Ft, 
- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás 6.525.229 eFt. 
 
 I.1.4.K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                14.370.000 Ft 
 
Az ellátottak pénzbeli juttatásai részletezését a 9. melléklet tartalmazza. 
 
I.1.5.K5 Egyéb működési célú kiadások                                                                          68.101.272 Ft 
 

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 15.349.048 Ft 

- Többcélú Társulás járóbeteg szakellátás és 24 órás ügyelet, érdekeltségi hozzájárulás    2.892.048 Ft, 
- Többcélú Társulás Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat gyermekjóléti feladatok   540.000 Ft, 
- Intézményfenntartó Társulás Óvoda finanszírozás 9.773.000 Ft, 
- Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás 2.144.000 Ft.  
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Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5.428.406 Ft          

- Non-profit szervek támogatása 1.050.000 Ft, 
- Hulladékgazd. Társulás éves támogatás 202.206 Ft, 
- Vállalkozás (fogorvos) műk.célú támogatása 4.176.200 Ft. 
 

Tartalékok 47.323.818 Ft         

Működési célú tartalék 47.323.818 Ft, melyből 1.500.000 Ft a Képviselői Alap tartaléka.     
 
I.2.K6-8 Felhalmozási költségvetési kiadások                                                   1.134.085 Ft  
 
I.2.6.K6 Beruházások                                         1.134.085 Ft 
 
- Kis értékű egyéb eszköz beszerzés 1.134.085 Ft. 
 
I.2.7.K7 Felújítások                                           0 Ft 
  
I.K9 Finanszírozási kiadások                                                                                  0 Ft 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2016. évi költségvetési rendelettervezetet a fenti 
indokolással tárgyalja meg és fogadja el a hozzá tartozó mellékletekkel együtt. 
 
 
 
 
Pusztaszer, 2016. március 1. 
  
 Máté Gábor 
                                                                                                                          polgármester 
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RENDELETTERVEZET 2. 
 

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

…/2016.(………) önkormányzati rendelete 
 

a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
 

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
(1)Pusztaszer Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetése - mint az 

önkormányzati gazdálkodás alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, gazdaságos, 
hatékony, áttekinthető, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Ezen rendeletben 
meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok 
pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának 
jogosultságát jelentik. 

 
(2)Az önkormányzati gazdálkodást alapvetően az Áht. és az Ávr. valamint az Ötv. rendelkezései 

határozzák meg,  (a költségvetési szervek jogállása, a tervezés és a költségvetés szerkezete, a 
költségvetés végrehajtása, a gazdálkodás sajátos szabályai, a költségvetési támogatások, az 
államháztartás önkormányzati alrendszerének támogatása, az államháztartás ellenőrzési rendszere, 
az államháztartás alrendszereinek finanszírozási és számlavezetési rendje, a maradvány elszámolás, 
beszámolás, valamint az államháztartás információs rendszere, stb.) azonban a gazdálkodás 
tekintetében alkalmazni kell a helyi önkormányzati költségvetési gazdálkodás szabályairól szóló 
5/1997.(IV.25.) Kt. önkormányzati rendeletben (Kgör.) foglaltakat is. 

 
2. § 

 
(1)A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki. 

A Képviselő-testület az egyes címek költségvetését az alábbiak szerint határozza meg: 
I. Pusztaszer Községi Önkormányzat 

 
(2)Az Önkormányzat költségvetésének bevételeinek és kiadásainak előirányzat csoportok szerinti 

bontása 1. működési költségvetés és a 2. felhalmozási költségvetés.  
 

3. § 
 
A rendelet szerkezete, melléleteinek tartalma:  

A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezései alapján – a költségvetés 
táblarendszerét e rendelet 1-13. mellékleteinek szerkezetében alakítja ki és hagyja jóvá. Az 
Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának benyújtása a Képviselő-testület részére – a teljesítési 
adatokkal kiegészítve – ezen szerkezetben történik. 

 
4. § 

 
A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra 

Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatait: 
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     82.719.249 Ft KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL,  
      146.019.772 Ft KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL, 

 
     63.300.523 Ft KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGGEL, 

 
     63.300.523 Ft FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELLEL állapítja meg. 

 
  - Az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat költségvetési 

bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti 
bontásban e rendelet 1, 2 melléklete tartalmazza. 

 
- A 2016. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét a 

rendelet 3. melléklete tartalmazza. 
 

- A költségvetési szervekhez tartozó, bevételeket és kiadásokat a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdésében foglalt helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 
önkormányzati feladatonként, kormányzati funkciónként a rendelet 4. melléklete tartalmazza. 

 
- Az Áht.-ben és az Ávr.-ben foglalt előírásoknak megfelelően az önkormányzat költségvetési 

mérlegét közgazdasági tagolásban, az (1) bekezdésben megállapított működési és felhalmozási 
célú bevételi és kiadási előirányzatokat, azok összevont adatait tájékoztató jelleggel a rendelet 5. 
melléklete tartalmazza. 

 
- A közvetett támogatásokat- így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó 

kimutatását azok jellege, mértéke, összege és kedvezményezettek megnevezésével a rendelet 6. 
melléklete tartalmazza. 

 
- Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök állományát, lejártát, az engedélyezett 

részletfizetéseket, eszközök szerinti bontásban a rendelet 7. melléklete tartalmazza. 
 
- Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszám- és béradatait a rendelet 8. melléklete 

tartalmazza. 
 
- Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a rendelet 9. melléklete   

tartalmazza. 
 
- A központi költségvetési kapcsolatokból származó helyi önkormányzatok általános működésének 

és működési célú központosított előirányzatai támogatását jogcímenként a rendelet 10. 
melléklete tartalmazza. 

 
- A képviselői alap meghatározott előirányzatait a rendelet 11. melléklete tartalmazza. 
 
- Az Áht. 102. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a bevételek és kiadások zárt rendszerű és 

megfelelő csoportosításban történő bemutatásához mérleg, mely tartalmazza a vonatkozó év 
tervadatait, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatait, melyet a 12. melléklet 
tartalmaz. 

 
- A likviditási tervet a 13. melléklet tartalmazza. 
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5. § 
 

A Képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármester az önkormányzat működőképesség megőrzése, 
vagy egyéb a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet esetén a Költségvetési tv. 3.  melléklet III. 
Önkormányzatok rendkívüli támogatása 1. pontjában meghatározottak szerint gondoskodjon a 
kimutatott rendkívüli támogatási igény előkészítéséről és a meghatározott rend szerinti 
felterjesztéséről. Továbbá elrendeli, hogy a polgármester gondoskodjon a rendkívüli támogatás 
elbírálásának megismerését követően a Képviselő-testület azonnali tájékoztatásáról, vázolva a 
döntésből adódó helyi intézkedések körét. 

 
 

6. § 
 

A Képviselő-testület az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól az egyes egészségügyi feladatok 
ellátásának biztosítására nyújtandó támogatásértékű működési bevétel összegét az 1. számú melléklet 
Bevételek I cím, 1. előirányzat csoport, 1. kiemelt előirányzat B1 rovatszám szerint 7.143.800 Ft-ban 
(Hétmillió- száznegyvenháromezer-nyolcszáz) forintban állapítja meg. Ebből a fogorvosi feladatok 
ellátásának finanszírozási bevétele 4.176.200 Ft, mely összegre a szolgáltatást végző fogorvos jogosult. 
 

7. § 
 

Az Önkormányzatot megillető központi költségvetési kapcsolatokból származó helyi önkormányzatok 
általános működésének és ágazati feladatinak támogatási összege 45.837.235 Ft (Negyvenötmillió-
nyolcszázharmichétezer-kettőszázharmincöt forint).  

 
8. § 

 
Az Áht. 86. § (5) bekezdése szerint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetén 
az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv előző évi maradványának elvonandó és 
felhasználható összegéről, amelyet a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagy 
jóvá. 

 
9. § 

 
(1)Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet az adott költségvetési évben érvényesülő, (a 

továbbiakban egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós). 
 
(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők. 
 
(3)A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési 

bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. 
 
(4)A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében 

meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között 
átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott 
előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül 
tájékoztatja. 

 
(5)Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez 

jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a képviselő-testületet 
tájékoztatja. 
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(6)A Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves 
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a 
költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon 
meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az 
intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a 
költségvetési rendelet módosítását.  

 
(7)A Képviselő-testület a címeken belül a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 

negyedévenként legfeljebb 10 Millió Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át. 
 
(8)Az Ávr. 35. § (10) bekezdésére hivatkozással többletbevétel felhasználása annak mértékéig 

terjedhet. 
 

10. § 
 

(1)Az e rendeletben meghatározott címre vonatkozó céltartalék felhasználást, személyi juttatás 
növelést, tekintettel az Ávr. 42. § előírásaira, csak Képviselő-testület engedélyezhet. 

 
(2)A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát –a többletköltségek fedezetére – 

negyedévenként legfeljebb 1 Millió forint összeghatárig a polgármesterre ruházza át. 
 

11. § 
 

A 2016. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyévi kifizetése – saját bevételek teljesülési 
ütemére figyelemmel - előirányzaton belül vállalható. Tárgyéven túli kötelezettség csak olyan 
mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az 
esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés, az Önkormányzat kötelező feladatainak 
maradéktalan ellátása, a feladatellátás veszélyeztetése nélkül finanszírozható.  
 

12. § 
 

Az önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára 
számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel – nem szociális ellátáskánt – juttatott 
összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése 
esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni.  A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az 
elszámolást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt 
számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további 
támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már 
kifizetett támogatás visszafizetésére. 

 
13. § 

 
A Költségvetési tv. 66. § alapján az Áht. alkalmazása során a kisösszegű követelés értékhatára 100 ezer 
Ft. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormány rendelet 1. § (1) bekezdés 4. pontja 
szerint a kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök a kettőszázezer forint egyedi értéket nem 
meghaladó bekerülési értékű, vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök. 
 

14. § 
 

(1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetési támogatását – figyelemmel a 
költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások 
esedékességének megfelelő ütemben biztosítja. 
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(2) Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének tervezettől eltérő, kedvezőtlen 

alakulása esetén a költségvetési szervek támogatási előirányzatait a (3) bekezdésben foglalt 
kivételekkel zárolhatja, csökkentheti, törölheti. 
 

(3) A zárolás nem vonatkozhat: 
a) az európai uniós források, vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez 

biztosítandó önkormányzati támogatás,  
b) meghatározott személyi juttatások, és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati 

támogatás, 
c) a részben vagy teljes körűen fejlesztési célú hitel igénybevételével megvalósuló beruházások, 

felújítások, valamint 
d) a segélyek előirányzataira. 

 
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti zárolás feladásáról, vagy a zárolt összegnek megfelelő 

előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt. 
 

15. § 
 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét – figyelemmel a (2) bekezdés rendelkezéseire 
– a következők szerint határozza meg: 

 
Az Önkormányzat létszáma: 
 
    - 2 fő választott tisztviselő  

  - 4 fő főállású közalkalmazott 
    - 3 fő részfoglalkozású közalkalmazott 
                               - 32 fő Mt. hatálya alá tartozó közfoglalkoztatott 
 

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az időszakosan jelentkező 
többletfeladatok ellátására a Munkaügyi Központ által támogatott közfoglalkoztatottakat 
alkalmazzon a feladatellátáshoz szükséges létszámban. 
 

16. § 
 

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a működési célú 
forráshiány finanszírozására, illetve értékpapír-vásárlás valamint pénzintézeti pénzlekötés útján 
hasznosíthatja. 

 
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek 

lebonyolítását 10 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A 
polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. 

 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a 

képviselő-testület határozatban dönt. 
 

17. § 
 

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja: likvid 
hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. 

 
(2) A likvid hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötése a képviselő-testület kizárólagos hatásköre.  
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18. § 
 
(1) Az Önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv pénzforgalmi és elszámolási számláit 2016. 

évben is az OTP Bank Nyrt. Kisteleki Kirendeltségénél vezeti, más banknál bankszámlát nem 
nyithat. 

 
(2) Az Áht. 41. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési szerv saját nevében : 
        - a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem 

köthet, továbbá 
    - a törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet  meg, 

     - faktoringot magában foglaló szerződést nem köthet, és  
       - garanciát, kezességet nem vállalhat. 

 
19. § 

 
A költségvetés végrehajtásának beszámolási rendje: 
 

- az éves költségvetésről szóló zárszámadást 2017. április 30-ig 
 

terjeszti a polgármester a Képviselő-testület elé. 
 

20. § 
 

(1) Az Önkormányzat támogatása alá tartozó költségvetési szervnél a Csengelei Közös Önkormányzati 
Hivatal Pusztaszeri Kirendeltségénél közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetményalapja 
2016. január 1-től 38.650,- Ft.  

 
(2) A Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltségénél köztisztviselői jogviszonyban 

álló munkavállalók cafeteria - juttatásának éves keretösszege 200.000,- Ft/fő. 
 

Az Önkormányzatnál és a TKI Köznevelési és Gyermekjóléti Intézmény Csizmazia György Óvodánál 
foglalkoztatott közalkalmazottak adható cafeteria-juttatásának éves keretösszege 130.272 Ft/fő. 

 
21. § 

 
Önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbére: 

a) összkomfortos lakás esetén: 255,- Ft/m2/hónap 
b) komfortos lakás esetén:  172,- Ft/m2/hónap 
c) félkomfortos lakás esetén  86,- Ft/m2/hónap 
d) komfort nélküli lakás esetén 52,- Ft/m2/hónap 

 
22. § 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 85. §-a kimondja, hogy a 
bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint a készpénzkímélő fizetési módokat 
kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályban szabályozott 
esetekben kerület sor. Az Áht. 109. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzatok 
rendeletben kötelesek meghatározni a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit. A 
házipénztárból történő kifizetések eseteinek lehetséges körét az előforduló leggyakoribb esetek 
figyelembe vételével állapítottuk meg.  
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Pusztaszer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

(1) A házipénztár kezelése az önkormányzat tekintetében a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal 
Pusztaszeri Kirendeltségén történik. 

(2) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, a szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. § alapján, előnyben kell részesíteni a banki 
átutalást. 

(3) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet 
sor. 
 

(4) Az Önkormányzat készpénzes kifizetései teljesítése érdekében készpénzt vehet fel a 
bankszámlájáról a házipénztári forgalom lebonyolítása érdekében.  

(5) A házipénztárból lehetőség van készpénzelőleg felvételére. A készpénzelőleg felvételére, az azzal 
való elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza.  

(6) Az Önkormányzat házipénztárából készpénzben teljesíthető 

a) Személyi juttatások 
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek; foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 
(közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi jellegű juttatások, diákmunka programmal 
kapcsolatos személyi jellegű juttatások, illetményelőleg, fizetési előleg, nem rendszeres 
személyi juttatások a foglalkoztatott külön kérésére, foglalkoztatottaknak járó szociális 
támogatások, megbízási díjak, tiszteletdíjak, alkalmazottak munkába járásának utazási 
költségtérítése, közlekedési költségtérítések, reprezentációs kiadások 

b) Dologi kiadások 
- Szakmai anyag beszerzés (gyógyszer, vegyszer, könyv, folyóirat, egyéb szakmai anyag), 

- Üzemeltetési anyag beszerzés (irodaszer, nyomtatvány, hajtó- és kenőanyag, munkaruha, 
védőruha, egyéb üzemeltetési anyag), 

- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai eszközkarbantartás), 

- Kommunikációs szolgáltatás (nem adatátviteli célú távközlési díj, egyéb különféle 
kommunikációs szolgáltatás), 

- Bérleti és lízingdíjak, 

- Karbantartás, kisjavítás szolgáltatásai, 

- Egyéb szakmai szolgáltatások, 

- Szállítási szolgáltatás, 

- Postai szolgáltatások, 

- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás, 

- Belföldi kiküldetések,  

- Díjak, egyéb befizetések kiadásai, 

- Egyéb különféle dologi kiadás. 

c) Ellátottak pénzbeli juttatásai, 
d) Kis értékű informatikai eszköz, kis értékű egyéb eszköz beszerzés, 
e) Elszámolási kötelezettséggel készpénzben adott előlegek kiadásai. 
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(7) Jogcímtől függetlenül a polgármester indokolt esetben egyedi mérlegelési jogkörben dönthet a (6) 
bekezdésben foglaltakon túlmenően a készpénzben teljesíthető kifizetésekről. 

23. § 
 
A Képviselő-testület a költségvetési rendeletet a mellékletekben szereplő bontással hagyja jóvá. 
 

24. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni. 
 

25. § 
 
A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
5/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet, valamint a községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
szóló 8/2013.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2013.(IX.20.)ör., a 
12/2013.(XI.21.)ör., a 3/2014.(V.5.) önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik. 
  
  
  
 
 
 Máté Gábor sk. dr. Jaksa Tibor sk. 

                       polgármester aljegyző 



 1. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló ...../2016(........) önkormányzati rendelethez

Pusz

tasz

er 

Közs

ég 

Önk

orm

ányz

ata 

Cím 

Előirá

nyzat 

csopo

rt

Kieme

lt 

előirá

nyzat

Rovat száma Rovat megnevezése
2016. évi eredeti előirányzat 

Ft-ban

146 019 772                    

144 885 687                    

1 134 085                         

I. 1 B1,B3-4, B6   Működési költségvetési bevétel 82 719 249                       

1 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 54 061 035                             

1 B11 A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 45 837 235                              

1 B111 Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok 3 168 830                                

1 B111 Közvilágítás fenntartásásval kapcsolatos feladatok 13 760 000                              

1 B111 Köztemető fenntartás 1 267 806                                

1 B111 Közutak fenntartásának támogatása 3 836 300                                

1 B111 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 5 451 626                                

1 B111 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 1 068 450                                

1 B111 A 2015 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 76 581                                      

1 B113 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 14 353 082                              

1 B113 A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 1 192 440                                

1 B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 662 120                                

1 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  8 223 800                                

1 B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  fejezeti kez. Mezei 

őrszolgálat
1 080 000                                

1 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  TB pü. Alap védőnő 2 967 600                                

1 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  TB pü. Alap fogorvos 4 176 200                                

3 B3 Közhatalmi bevételek 24 500 000                             

3 B34 Vagyoni típusú adó Magánszemélyek kommunális adója 5 000 000                                

3 B35 Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó 15 000 000                              

3 B35 Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része 40% 4 400 000                                

3 B36 Egyéb közhatalmi bevételek Pótlékok, bírságok 100 000                                   

4 B4 Működési bevételek 4 122 614                               

4 B402 Szolgáltatások ellenértéke 35 000                                      

4 B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 819 425                                   

4 B404 Tulajdonosi bevételek 3 218 589                                

4 B405 Ellátási díjak 9 600                                        

4 B408 Kamatbevételek 40 000                                      

6 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 35 600                                     

6 B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 35 600                                      

I. 2 B2, B5, B7 Felhalmozási költségvetési bevétel -                                     

2 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -                                            

5 B5 Felhalmozási bevételek -                                            

7 B7
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 

kívülről
-                                            

B8 Finanszírozási bevételek 63 300 523                       

I. 1 8 B813 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 62 166 438                              

I. 2 8 B813 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 1 134 085                                

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI 

ÖSSZESEN

1



 2. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló ....../2016.(.......)önkormányzati rendelethez

Puszt

aszer 

Közs

ég 

Önko

rmán

yzata 

Cím

Előir

ányz

at 

csop

ort

Kiem

elt 

előirá

nyzat

Rovat 

száma
Rovat megnevezése 2016. évi eredeti előirányzat Ft-ban

                                  146 019 772    

                                  144 885 687    

                                      1 134 085    

I. 1 K1-5 Működési költségvetési kiadások                                   144 885 687    

1 K1 Személyi juttatások 28 743 964                                           

2 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 066 968                                             

3 K3 Dologi kiadások 27 603 483                                           

4 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 14 370 000                                           

5 K5 Egyéb működési célú kiadások 68 101 272                                           

5 K506
Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Többcélú 

Társulás
2 892 048                                              

5 K506 Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Óvoda 9 773 000                                              

5 K506
Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre KKTTT Szociális 

központ és gyermekjóléti szolgálat
540 000                                                  

5 K506 Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Közös Hivatal 2 144 000                                              

5 K512 Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos) 4 176 200                                              

5 K512
Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Non-profit 

szervek
1 252 206                                              

5 K513 Képviselői alap tartalék 1 500 000                                              

5 K513 Tartalékok 45 823 818                                            

I. 2 K6-8 Felhalmozási költségvetési kiadások 1 134 085                                     

6 K6 Beruházások 1 134 085                                              

7 K7 Felújítások -                                                          

8 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -                                                          

I. K9 Finanszírozási kiadások -                                                  

1 9 K9 Finanszírozási kiadások működési -                                                          

2 9 K9 Finanszírozási kiadások felhalmozási -                                                          

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN



Ft-ban

Rovatrend Megnevezés január február március április május június július augusztus
szeptemb

er
október november december összesen

B1
Működési célú 

támogatások 
5 524 137 3 664 828 3 664 828 3 664 828 3 664 828 3 664 828 3 664 828 3 664 828 3 664 828 3 664 828 3 664 828 3 664 818 45 837 235

B1
Működési célú 

támogatások 
685 317 685 317 685 317 685 317 685 317 685 317 685 317 685 317 685 317 685 317 685 317 685 313 8 223 800

B3 Közhatalmi bevételek
2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 663 24 500 000

B4 Működési bevételek
343 551 343 551 343 551 343 551 343 551 343 551 343 551 343 551 343 551 343 551 343 551 343 553 4 122 614

B6
Működési célú átvett 

pénzeszközök
35 600 35 600

Működési költségvetési 

bevételek
8 594 672 6 735 363 6 735 363 6 735 363 6 735 363 6 735 363 6 735 363 6 735 363 6 735 363 6 735 363 6 735 363 6 770 947 82 719 249

Felhalmozási 

költségvetési bevételek
0 0

Rovatrend Megnevezés január február március április május június július augusztus
szeptemb

er
október november december összesen

K1-5
Működési költségvetési 

kiadások
######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 144 885 687

K6-8
Felhalmozási 

költségvetési kiadások
100 000 1 034 085 1 134 085

Költségvetési kiadások 

öszesen
######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 146 019 772

Rovatrend Megnevezés január február március április május június július augusztus
szeptemb

er
október november december összesen

B8
Előző évi költségvetési 

maradvány működési 

célú 3 479 135 5 338 444 5 338 444 5 338 444 5 338 444 5 338 444 5 338 444 5 338 444 5 338 444 5 338 444 5 338 444 5 302 863 62 166 438

B8

Előző évi költségvetési 

maradvány felhalmozási 

célú 100 000 0 0 0 0 1 034 085 0 0 0 0 0 0 1 134 085

Finanszírozási bevételek

Költségvetési kiadások

3. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló ……./2016.(……….) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv a 2016. évre

Költségvetési bevételek



4. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló ......./2016.(...........)  önkormányzati rendelethez

 Lakás- és 

helyiséggazdálk

odás 

 Helyi adóval, 

gazdaságszerve

zéssel 

kapcsolatos 

feladatok 

Ft

Rovatrend  Bevételek megnevezése 

 Közutak, hidak 

alagutak  

üzemeltetése, 

fenntartása 

045160-1  

 Város és 

községgazdálko

dási egyéb 

szolgáltatások 

066020-1 

Köztemető 

fenntartás és -

működtetés 

013320-1

 Az 

önkormányzati 

vagyonnal való 

gazdálkodással 

kapcsolatos 

feladatok 

013350 

 Adó-, vám- és 

jövedéki 

igazgatás 

011220-1 

Család és 

nővédelmi eü. 

gondozás 

074031-1

Fogorvosi 

alapellátás 

072311-1

Háziorvosi 

ellátás 072111-

1

 Könyvtári 

állomány 

gyarapítása, 

nyilvántartása 

082042-1 

 Közművelődés 

- közösségi és 

társadalmi 

részvétel 

fejlesztése 

082091-1 

 

Önkormányzat

ok 

elszámolásai a 

központi 

költségvetéssel 

018010-1 

 Támogatási 

célú 

finanszírozási 

műveletetk 

018030-1 

Önkormányzat

ok funkcióra 

nem sorolható 

bevételei 

államháztartás

on kívülről 

900020-1 

Összesen

B1
 Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről 
1 080 000     2 967 600     4 176 200     45 837 235   54 061 035      

B3  Közhatalmi bevételek 100 000        24 400 000   24 500 000      

B4  Működési bevételek 449 925        535 000        2 718 589     254 000        165 100        4 122 614        

B6
 Működési célú átvett 

pénzeszközök 
35 600           35 600              

B7
 Felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök 
-                  -                  -                     

B1-7
 Költségvetési bevételek 

összesen 
-                 1 565 525    535 000       2 718 589    100 000       2 967 600    4 430 200    165 100       -                 -                 45 837 235  24 400 000  82 719 249      

B8

 Előző év költségvetési 

maradványának igénybevétele 

működési célra 

-                  62 166 438   62 166 438      

B8

 Előző év költségvetési 

maradványának igénybevétele 

felhalmozási célra 

-                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  1 134 085     1 134 085        

B8  Finanszírozási bevételek -                 63 300 523  63 300 523      

 Költségvetési és 

finanszírozási bevételek 

összesen 

-                 1 565 525    535 000       2 718 589    100 000       2 967 600    4 430 200    165 100       -                 -                 45 837 235  63 300 523  24 400 000  146 019 772    

Hulladékgazdál

kodás

Sport, ifjúsági 

ügyek
Közfoglalkoztatás Ft-ban

Rovatrend Kiadások megnevezése

 Közutak, hidak 

alagutak  

üzemeltetése, 

fenntartása 

045160-1  

 Város és 

községgazdálko

dási egyéb 

szolgáltatások 

066020-1 

 

Önkormányzat

ok általános 

igazg. tev. 

011130-1 

 Zöldterület 

kezelés 066010 

Köztemető 

fenntartás és -

működtetés 

013320-1

Közvilágítás 

064010-1

Család és 

nővédelmi eü. 

gondozás 

074031-1

Fogorvosi 

alapellátás 

072311-1

Háziorvosi 

alapellátás 

072111-1

 Könyvtári 

állomány 

gyarapítása, 

nyilvántartása 

082042-1 

 Közművelődés 

- közösségi és 

társadalmi 

részvétel 

fejlesztése 

082091-1 

Nem veszélyes 

hulladék 

kezelése, 

ártalmatlanítás

a 051040-1

 

Szabadidősport-

(rekreációs 

sport-) 

tevékenység és 

támogatása 

081045-1

Hosszabb 

időtartamú Köz 

foglalkoztatás 

041233-1

Intézményen 

kívüli 

gyermekétkezt

etés 104037

Egyéb szociális 

és 

természetbeni 

ellátások, 

támogatások 

(szociális 

ösztöndíjak) 

107060-1

Összesen

K1 Személyi juttatások 6 582 200 4 944 339 879 500 2 837 156 954 700 12 546 069 28 743 964

K2

Munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális 

hozzáárulási adó

1 729 386 1 347 794 249 327 775 572 271 170 1 693 719 6 066 968

K3 Dologi kiadások 1 905 000 8 544 593 110 000 1 651 000 342 900 5 969 000 664 840 307 340 819 150 647 700 1 834 820 1 778 000 935 000 901 700 1 192 440 27 603 483

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 14 370 000 14 370 000

K5 Egyéb működési célú kiadás 16 601 254 4 176 200 20 777 454

K5
Egyéb működési célú kiadás 

tartalék
47 323 818 47 323 818

K8 Beruházás 1 044 087
89 998

1 134 085

K8 Felújítás 0 0

Költségvetési kiadások 

összesen
1 905 000 81 825 338 6 402 133 1 651 000 1 471 727 5 969 000 4 277 568 4 483 540 819 150 1 873 570 1 834 820 1 778 000 935 000 15 231 486 1 192 440 14 370 000 146 019 772

K9 Finanszírozási kiadás 0

 Költségvetési és 

finanszírozási kiadások 

összesen 

1 905 000 81 825 338 6 402 133 1 651 000 1 471 727 5 969 000 4 277 568 4 483 540 819 150 1 873 570 1 834 820 1 778 000 935 000 15 231 486 1 192 440 14 370 000 146 019 772

Létszám 4,00 2,00 1,00 1,00 1,00 32,00 41,00

ebből közfoglalkoztatott
32,00 32,00

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

Szociális ellátások

 Településüzemeltetés  

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

 Egészségügyi alapellátás 

 Kulturális szolgáltatás, 

könyvtári ellátás, helyi 

közművelődési tevékenység  

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási bevételek alaptevékenységenként 2016.

Tevékenység 

 Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 

bekezdése szerinti helyi közügyek, valamint 

helyben biztosítható közfeladatok körében 

ellátandó helyi önkormányzati feladatok  

 Egészségügyi alapellátás 

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységenként 2016.

 Településüzemeltetés 

 Kulturális szolgáltatás, 

könyvtári ellátás, helyi 

közművelődési tevékenység  

Tevékenység 

 Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 

bekezdése szerinti helyi közügyek, valamint 

helyben biztosítható közfeladatok körében 

ellátandó helyi önkormányzati feladatok  

Önkormányzati működéssel, 

döntéselőkészítéssel,végrehajtással kapcsolatos 

feladatok 

1



5. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló ....../2016.(.........) önkormányzati rendelethez

 Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT 

2016. évi eredeti előirányzat

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -                                                                          

B5 Felhalmozási bevételek -                                                                          

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -                                                                          

Költségvetési bevételek -                                                                          

B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 1 134 085                                                             

B8 Finanszírozási bevételek 1 134 085                                                             

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1 134 085                                                             

  Ft-ban 

 ÖNKORMÁNYZAT 

2016. évi eredeti előirányzat

K6 Beruházás 1 134 085                                                             

K7 Felújítás -                                                                          

K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -                                                                          

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás -                                                                          

Költségvetési kiadások 1 134 085                                                             

K9 Finanszírozási kiadások -                                                                          

K9 Finanszírozási kiadások -                                                                          

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 134 085                                                             

 FELHALMOZÁSI MÉRLEG 

Rovat szám

Rovat szám Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek

1



5. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló ....../2016.(.......) önkormányzati rendelethez

 Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT 

2016. évi eredeti előirányzat

B11
Helyi önkormányzatok általános működésének és 
ágazati feladatainak általános támogatása

45 837 235                                

B16 Egyéb működési célú támogatás mezőőri feladatok 1 080 000                                  

B16 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól védőnő 2 967 600                                  

B16 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól fogorvos 4 176 200                                  

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 54 061 035                                

B34 Magánszemély kommunális adója 5 000 000                                  

B35 Helyi iparűzési adó 15 000 000                                

B35 Gépjárműadó 40% 4 400 000                                  

B36 Pótlék, bírság 100 000                                     

B3 Közhatalmi bevételek 24 500 000                                

B4 Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke 4 122 614                                  

B4 Működési bevételek 4 122 614                                  

B64
Működési célú visszatérítendő támogatások,  kölcsön 
visszatérülése államháztartáson kívülről

35 600                                       

B6 Működési célú átvett pénzeszközök 35 600                                       

Költségvetési bevételek 82 719 249                                

B81 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 62 166 438                                

B8 Finanszírozási bevételek 62 166 438                                

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

                               144 885 687    

 Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT 

2016. évi eredeti előirányzat

K1 Személyi juttatások 28 743 964                                

K2
Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási 
adó

6 066 968                                  

K3 Dologi kiadások 27 603 483                                

K4 Elátottak pénzbeli juttatásai 14 370 000                                

K5 Többcélú Társulás működési célú támogatása 2 892 048                                  

K5
Többcélú Társulás működési célú támogatása 
gyermekjóléti szolg.

540 000                                     

K5 Óvoda működési célú támogatása 9 773 000                                  

K5
Közös Önkormányzati Hivatal működési célú 
támogatása

2 144 000                                  

K5
Egyéb vállalkozás működési célú támogatása 
(fogorvos)

4 176 200                                  

K5 Non profit szervek támogatása 1 252 206                                  

K5 Tartalékok 47 323 818                                

K5 Egyéb működési célú kiadás 68 101 272                                

Költségvetési kiadások 144 885 687                              

K9 Finanszírozási kiadások -                                             

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI 
KIADÁSOK ÖSSZESEN

                               144 885 687    

Rovat szám

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

Rovat szám

Működési költségvetési és finanszírozási bevételek

Működési költségvetési és finanszírozási kiadások

1



5. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló ....../2016.(.........) önkormányzati rendelethez

 Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT 

2016. évi eredeti előirányzat

B1
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 

támogatása
45 837 235                                                                

B1 Egyéb működési célú támogatás Mezőőri feladatok 1 080 000                                                                   

B1 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól 2 967 600                                                                   

B1 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól 4 176 200                                                                   

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 54 061 035                                                                

B3 Magánszemély kommunális adója 5 000 000                                                                   

B3 Helyi iparűzési adó 15 000 000                                                                

B3 Gépjárműadó 40% 4 400 000                                                                   

B3 Pótlék, bírság 100 000                                                                      

B3 Közhatalmi bevételek 24 500 000                                                                

B4 Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke 4 122 614                                                                   

B4 Működési bevételek 4 122 614                                                                   

B6
Működési célú visszatérítendő támogatások,  kölcsön visszatérülése 

államháztartáson kívülről
35 600                                                                        

B6 Működési célú átvett pénzeszközök 35 600                                                                        

Mködési célú költségvetési bevételek 82 719 249                                                                

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -                                                                                

B5 Felhalmozási bevételek -                                                                               

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -                                                                               

Felhalmozási célú költségvetési bevételek -                                                                               

Költségvetési bevételek öszesen 82 719 249                                                                

B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 62 166 438                                                                

B8 Működési célú finanszírozási bevételek 62 166 438                                                                

B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 1 134 085                                                                   

B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 134 085                                                                   

Finanszírozási bevételek összesen 63 300 523                                                                

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 146 019 772                                                              

Rovat szám

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Költségvetési és finanszírozási bevételek

1



5. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló ....../2016.(.........) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT 

2016. évi eredeti előirányzat

K1 Személyi juttatások 28 743 964                                                                

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó 6 066 968                                                                   

K3 Dologi kiadások 27 603 483                                                                

K4 Elátottak pénzbeli juttatásai 14 370 000                                                                

K5 Többcélú Társulás működési célú támogatása 2 892 048                                                                   

K5 Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti szolg. 540 000                                                                      

K5 Óvoda működési célú támogatása 9 773 000                                                                   

K5 Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatsáa 2 144 000                                                                   

K5 Egyéb vállalkozás működési célú támogatása 4 176 200                                                                   

K5 Non profit szervek támogatása 1 252 206                                                                   

K5 Képviselői alap tartalék 1 500 000                                                                   

K5 Tartalékok 45 823 818                                                                

K5 Egyéb működési célú kiadás 68 101 272                                                                

Működési célú költségvetési kiadások 144 885 687                                                              

K6 Beruházás 1 134 085                                                                   

K7 Felújítás -                                                                                

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás -                                                                               

Felhalmozási célú költségvetési kiadások 1 134 085                                                                   

Költségvetési kiadások összesen 146 019 772                                                              

K9 Finanszírozási kiadások -                                                                               

Működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások -                                                                               

Finanszírozási kiadások összesen -                                                                               

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 146 019 772                                                              

Rovat szám

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Költségvetési és finanszírozási kiadások

2



 Ft

Támogatás jogcíme Kedvezményezett (fő)
Kedvezmény 

mértéke

 Kedvezmény 

összege 

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének 

méltányossági alapon történő elengedésének összege
0 0                           -      

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz 

nyújtott kölcsönök elengedésének összege
0 0                           -      

Magánszemélyek kommunális adója 70 felettiek 

adókedvezménye
132 50%               396 000    

Magánszemélyek kommunális adója Három v. 

többgyerm. csal. adókedvezménye
12 50%                 36 000    

Magánszemélyek kommunális adójánál biztosított 

kedvezmény, mentesség összege 
144 50%               432 000    

A helyiségek, eszközök hasznosításánból származó 

bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege 
0 0%                           -      

Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés 

összege
0 0%                           -      

Közvetett támogatás összesen
0 0                           -      

6. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló …./2016(………) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2016. évi közvetett támogatásokról Áht. 24. § (4) bekezdése alapján



 Ft-ban 

Kölcsön 

megnevezése

2015.12.31-ei 

kölcsön-állomány

 2016. évben 

folyósítandó 

összeg 

2016. évben 

teljesítendő bevétel

2016.12.31-ei 

várható kölcsön-

állomány

Visszatérítendő 

átmeneti segély
                   35 600                                 -                            35 600                                    -      

Működési célú 

kölcsön összesen
                   35 600                                 -                            35 600                                    -      

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott kölcsönök várható alakulásáról 2016. évben

 7. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló …./2016.(………) önkormányzati rendelethez 



Ft-ban

Kormányzati funkció Fő
Törvény szerinti 

illetmények K1101

Béren kívüli 
juttatások K1107-

1109

Választott 
tisztviselők 

juttatásai K121
Összesen

011130-1 

Önkormányzatok ált. 

igazgatási 

tevékenysége 1,00 3 950 973 3 950 973

011130-1 

Önkormányzatok ált. 

igazgatási 

tevékenysége 1,00 993 366 993 366

011130-1 
Önkormányzatok 
ált. igazgatási 
tevékenysége 2,00 4 944 339 4 944 339

066020-1 Város és 

községgazdálkodási 

egyéb szolgáltatások 1,00 1 735 500 96000 1 831 500

066020-1 Város és 

községgazdálkodási 

egyéb szolgáltatások 1,00 1 550 700 421000 1 971 700

066020-1 Város és 

községgazdálkodási 

egyéb szolgáltatások 1,00 1 168 000 96000 1 264 000

066020-1 Város és 

községgazdálkodási 

egyéb szolgáltatások 1,00 1 419 000 96000 1 515 000

066020-1 Város és 
községgazdálkodási 
egyéb szolgáltatások 
összesen: 4,00 5 873 200 709 000 6 582 200

074031-1 Család és 
nővédelmi 
egészségügyi 
gondozás 1,00 2 741 156 96000 2 837 156

082042-1 Könyvtári 
állomány 
gyarapítása, 
nyilvántartása 1,00 858 700 96 000 954 700

013320-1 Köztemető 
fenntartás és 
működtetés 1,00 783 500 96000 879 500

041233-1 Hosszabb 
időtartamú 
közfoglalkoztatás 32,00 12 546 069 0 12 546 069

ÖNKORMÁNYZAT 
ÖSSZESEN 41,00 22 802 625 997 000 4 944 339 28 743 964

K i m u t a t á s   a 2016. évi bérjellegű juttatásokról

8. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló …/2016.(….) önkormányzati rendelethez



9. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló ....../2016.(........) önkormányzati rendelethez

 Ft

Megnevezés  Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 rovatszám 

Települési támogatás 

lakhatáshoz kapcsolódó
8 400 000                                                                     

Rendkívüli települési támogatás 1 130 000                                                                     

Települési támogatás temetési 

költségek mérséklésére
500 000                                                                         

Települési támogatás 

életkezdési juttatás
400 000                                                                         

Települési támogatás 

Iskoláztatási támogatás
1 620 000                                                                     

Települési támogatás Fűtési 

támogatás
1 820 000                                                                     

Ösztöndíjak 300 000                                                                         

Köztemetés 200 000                                                                         

Ellátottak pénzbeli juttatásai 

összesen
14 370 000                                                                   

 Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai 2016 évi eredeti 

előirányzata 



 10. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló ......./2016.(....) önkormányzati rendelethez

Forintban

Jogcímek Magyarország 2016. évi 

központi költségvetéséről szóló 2015. 

évi C. törvény alapján

Éves 

meghatároz

ott összeg Ft

2016. 

január 4%

2016. 

január 8%

2016. 

február 8%

2016. 

március 8%

2016. április 

8%

2016. május 

8%

2016. június 

8%

2016. július 

8%

2016. 

augusztus 

8%

2016. 

szeptember 

8%

2016. 

október 8%

2016. 

november 

8%

2016. 

december 

8%

2016. év 100%

I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok 3 168 830 126 753 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 511 3 168 830

I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának 

támogatása 13 760 000 550 400 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 13 760 000

I.1.bc) Köztemető fenntartással 

kapcsolatos feladatok támogatása 1 267 806 50 712 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 430 1 267 806

I.1.bd) Közutak fenntartásának 

támogatása 3 836 300 153 452 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 3 836 300

I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok 

támogatása 5 451 626 218 065 436 131 436 131 436 131 436 131 436 131 436 131 436 131 436 131 436 131 436 131 436 131 436 120 5 451 626

I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos 

feladatok támogatása 1 068 450 42 738 85 476 85 476 85 476 85 476 85 476 85 476 85 476 85 476 85 476 85 476 85 476 85 476 1 068 450

I.6 A 2015 évről áthúzódó 

bérkompenzáció támogatása 76 581 76 581 76 581

I. A helyi önkormányzatok általános 

működésének és ágazati feladatainak 

támogatása 28 629 593 1 142 120 2 360 822 2 284 241 2 284 241 2 284 241 2 284 241 2 284 241 2 284 241 2 284 241 2 284 241 2 284 241 2 284 241 2 284 241 28 629 593

III.2 Települési önkormányzatok 

szociális feladatainak egyéb támogatása 14 353 082 574 123 1 148 247 1 148 247 1 148 247 1 148 247 1 148 247 1 148 247 1 148 247 1 148 247 1 148 247 1 148 247 1 148 247 1 148 242 14 353 082

III.5.b A rászoruló gyermekek 

intézményen kívüli szünidei 

étkeztetésének támogatása 1 192 440 99 370 99 370 99 370 99 370 99 370 99 370 99 370 99 370 99 370 99 370 99 370 99 370 1 192 440

III. A települési önkormányzatok 

szociális, gyermekjóléti és 

gyermekétkeztetési feladatainak 

támogtása 15 545 522 574 123 1 247 617 1 247 617 1 247 617 1 247 617 1 247 617 1 247 617 1 247 617 1 247 617 1 247 617 1 247 617 1 247 617 1 247 612 15 545 522

IV.1.d) Települési önkormányzatok 

nyilvános könyvtári és közművelődési 

feladatainak támogatása 1 662 120 66 485 132 970 132 970 132 970 132 970 132 970 132 970 132 970 132 970 132 970 132 970 132 970 132 965 1 662 120

IV.Települési önkormányzatok 

kulturális feladatainak támogatása 1 662 120 66 485 132 970 132 970 132 970 132 970 132 970 132 970 132 970 132 970 132 970 132 970 132 970 132 965 1 662 120

Központi költségvetési támogatás 

mindösszesen 45 837 235 1 782 728 3 741 409 3 664 828 3 664 828 3 664 828 3 664 828 3 664 828 3 664 828 3 664 828 3 664 828 3 664 828 3 664 828 3 664 818 45 837 235

A 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet 4. sz. melléklete alapján a nettó finanszírozás ütemezése 2016Önkormányzatok működési támogatásai B11



 11. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi  költségvetéséről szóló ......./2016.(.........) önkormányzati rendelethez

Név  2016. évi előirányzat Ft  Megvalósított célok  Megvalósításra fordított összeg 

                                                        250 000    

Kósáné Buknicz Mária                                                         250 000    

Gyurász Sándorné                                                         250 000    

Nagy Emese                                                         250 000    

Magyar Gábor

Sági Mihály                                                         250 000    

A 2016. évi képviselői alap előirányzatok 

Fülöp Pál                                                         250 000    



 12. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló ....../2016.(.........) önkormányzati rendelethez

2014. évi teljesítés eFt-

ban

2015. évi várható 

teljesítés eFt-ban

2016. évi eredeti 

előirányzat Ft-ban

Intézményi működési bevételek 3 617                             5 456                           4 122 614                

Önkormányzatok sajátos működési bevételei 23 414                           25 873                         24 500 000             

Működési bevételek 27 031                           31 329                         28 622 614             

Központi támogatás 52 714                           70 799                         45 837 235             

Egyéb központi támogatás

ÖNHIKI

Normatív kötött felhasználású támogatások szociális feladatok támogatása

Vis-maior támogatás

Irányító szervtől kapott támogatás

Felhalmozási célú támogatások 35 253                           12 507                         

Egyéb működési célú támogatás 41 317                           37 699                         8 223 800                

Támogatások 129 284                         121 005                       54 061 035             

Sajátos felh. és tőkebevételek -                            

Felhalmozási egyéb bevétel 234                                 169                              -                            

Felhalmozási jellegű bevételek 234                                169                              -                            

Támogatásértékű bev. TB Alaptól -                            

Támogatásértékű működési bevétel -                            

Támogatásértékű felhalmozási bevétel -                            

Támogatásértékű bevétel -                                  -                            

Működési célú átvett pénzeszköz 

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről 3 314                             

Átvett pénzeszközök 3 314                             -                            

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése 262                                 112                              35 600                     

Támogatási kölcsönök visszatérülése 262                                112                              35 600                     

Költségvetési bevételek                          160 125                           152 615                  82 719 249    

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési célra 21 180                           22 338                         62 166 438             

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra 4 573                             17 349                         1 134 085                

Pénzmaradvány 25 753                           39 687                         63 300 523             

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 25 753                          39 687                        63 300 523             

Működési forgatási célú értékpapírok bevételei

Felhalmozási befektetési célú értékpapírok bevételei

Értékpapírok bevételei

Működési célú hitel

Felhalmozási célú hitel

Függő bevételek 1 516                             1 783                           

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 187 394                         194 085                       146 019 772           

Önkormányzat

ÖNKORMÁNYZATI  MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁS Áht. 102. § 3. bekezdés szerinti részletezésben

Bevételek

1



 12. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló ....../2016.(.........) önkormányzati rendelethez

2014. évi teljesítés eFt-

ban

2015. évi várható 

teljesítés eFt-ban

2016. évi eredeti 

előirányzat Ft-ban

Személyi juttatások 31 143                           29 985                         28 743 964             

Munkaadókat terhelő járulékok 5 573                             5 412                           6 066 968                

Dologi és egyéb folyó kiadások 32 162                           20 611                         27 603 483             

Ellátottak juttatásai, szociális juttatások 20 279                           15 542                         14 370 000             

Véglegesen átadott pénzeszközök 32 340                           28 828                         20 777 454             

Tartalékok 47 323 818             

Működési kiadások 121 497                         100 378                       144 885 687           

Felújítás 167                                 -                            

Beruházás, beszerzés 25 758                           13 449                         1 134 085                

Véglegesen átadott pénzeszközök 100                                 15 344                         

Részesedés vásárlás

Egyéb felhalmozási kiadás 98                                 

Felhalmozási kiadások 26 025                           28 891                         1 134 085                

Működési célú támogatási kölcsönnyújtás lakosságnak 185                                 -                                

Ideiglenesen átadott pénzeszközök 185                                -                                

Költségvetési kiadások 147 707                        129 269                      146 019 772          

Irányító szervi támogatás

Finanszírozási kiadások 1 516                           

Pénzmaradvány igénybevétel

Egyéb finanszírozás kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN 147 707                         130 785                       146 019 772           

Kiadások

Önkormányzat

2



 Ft

Rovatrend Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen

B1 Működési célú támogatások 
5 524 137 3 664 828 3 664 828 3 664 828 3 664 828 3 664 828 3 664 828 3 664 828 3 664 828 3 664 828 3 664 828 3 664 818 45 837 235

B1 Működési célú támogatások 
685 317 685 317 685 317 685 317 685 317 685 317 685 317 685 317 685 317 685 317 685 317 685 313 8 223 800

B3 Közhatalmi bevételek
2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 663 24 500 000

B4 Működési bevételek
343 551 343 551 343 551 343 551 343 551 343 551 343 551 343 551 343 551 343 551 343 551 343 553 4 122 614

B6
Működési célú átvett 

pénzeszközök
35 600 35 600

Működési költségvetési 

bevételek
8 594 672 6 735 363 6 735 363 6 735 363 6 735 363 6 735 363 6 735 363 6 735 363 6 735 363 6 735 363 6 735 363 6 770 947 82 719 249

Felhalmozási költségvetési 

bevételek
0

Rovatrend Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen

K1-5
Működési költségvetési 

kiadások
12 073 807 12 073 807 12 073 807 12 073 807 12 073 807 12 073 807 12 073 807 12 073 807 12 073 807 12 073 807 12 073 807 12 073 810 144 885 687

K6-8
Felhalmozási költségvetési 

kiadások
100 000 1 034 085 1 134 085

Költségvetési kiadások 

öszesen
12 173 807 12 073 807 12 073 807 12 073 807 12 073 807 13 107 892 12 073 807 12 073 807 12 073 807 12 073 807 12 073 807 12 073 810 146 019 772

Rovatrend Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen

B8 Előző évi költségvetési 

maradvány működési célú 3 479 135 5 338 444 5 338 444 5 338 444 5 338 444 5 338 444 5 338 444 5 338 444 5 338 444 5 338 444 5 338 444 5 302 863 62 166 438

B8

Előző évi költségvetési 

maradvány felhalmozási célú 100 000 0 0 0 0 1 034 085 0 0 0 0 0 0 1 134 085

Finanszírozási bevételek

Költségvetési kiadások

13. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló ……./2016.(……….) önkormányzati rendelethez

Likviditási terv a 2016. évre

Költségvetési bevételek



Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

2/2016.(III.11.) önkormányzati rendelete 
 

a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
 

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
(1)Pusztaszer Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetése - mint az 

önkormányzati gazdálkodás alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, 
gazdaságos, hatékony, áttekinthető, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. 
Ezen rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a 
kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok 
felhasználásának jogosultságát jelentik. 

 
(2)Az önkormányzati gazdálkodást alapvetően az Áht. és az Ávr. valamint az Ötv. rendelkezései 

határozzák meg,  (a költségvetési szervek jogállása, a tervezés és a költségvetés szerkezete, a 
költségvetés végrehajtása, a gazdálkodás sajátos szabályai, a költségvetési támogatások, az 
államháztartás önkormányzati alrendszerének támogatása, az államháztartás ellenőrzési rendszere, 
az államháztartás alrendszereinek finanszírozási és számlavezetési rendje, a maradvány elszámolás, 
beszámolás, valamint az államháztartás információs rendszere, stb.) azonban a gazdálkodás 
tekintetében alkalmazni kell a helyi önkormányzati költségvetési gazdálkodás szabályairól szóló 
5/1997.(IV.25.) Kt. önkormányzati rendeletben (Kgör.) foglaltakat is. 

 
2. § 

 
(1)A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki. 

A Képviselő-testület az egyes címek költségvetését az alábbiak szerint határozza meg: 
I. Pusztaszer Községi Önkormányzat 

 
(2)Az Önkormányzat költségvetésének bevételeinek és kiadásainak előirányzat csoportok szerinti 

bontása 1. működési költségvetés és a 2. felhalmozási költségvetés.  
 

3. § 
 
A rendelet szerkezete, melléleteinek tartalma:  

A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezései alapján – a költségvetés 
táblarendszerét e rendelet 1-13. mellékleteinek szerkezetében alakítja ki és hagyja jóvá. Az 
Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának benyújtása a Képviselő-testület részére – a teljesítési 
adatokkal kiegészítve – ezen szerkezetben történik. 

 
4. § 

 
A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra 

Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatait: 
      

     82.719.249 Ft KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL,  
      146.019.772 Ft KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL, 



 
     63.300.523 Ft KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGGEL, 

 
     63.300.523 Ft FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELLEL állapítja meg. 

 
  - Az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat költségvetési 

bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti 
bontásban e rendelet 1, 2 melléklete tartalmazza. 

 
- A 2016. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét a 

rendelet 3. melléklete tartalmazza. 
 

- A költségvetési szervekhez tartozó, bevételeket és kiadásokat a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdésében foglalt helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 
önkormányzati feladatonként, kormányzati funkciónként a rendelet 4. melléklete tartalmazza. 

 
- Az Áht.-ben és az Ávr.-ben foglalt előírásoknak megfelelően az önkormányzat költségvetési 

mérlegét közgazdasági tagolásban, az (1) bekezdésben megállapított működési és felhalmozási 
célú bevételi és kiadási előirányzatokat, azok összevont adatait tájékoztató jelleggel a rendelet 
5. melléklete tartalmazza. 

 
- A közvetett támogatásokat- így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó 

kimutatását azok jellege, mértéke, összege és kedvezményezettek megnevezésével a rendelet 
6. melléklete tartalmazza. 

 
- Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök állományát, lejártát, az engedélyezett 

részletfizetéseket, eszközök szerinti bontásban a rendelet 7. melléklete tartalmazza. 
 
- Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszám- és béradatait a rendelet 8. melléklete 

tartalmazza. 
 
- Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a rendelet 9. melléklete   

tartalmazza. 
 
- A központi költségvetési kapcsolatokból származó helyi önkormányzatok általános 

működésének és működési célú központosított előirányzatai támogatását jogcímenként a 
rendelet 10. melléklete tartalmazza. 

 
- A képviselői alap meghatározott előirányzatait a rendelet 11. melléklete tartalmazza. 
 
- Az Áht. 102. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a bevételek és kiadások zárt rendszerű és 

megfelelő csoportosításban történő bemutatásához mérleg, mely tartalmazza a vonatkozó év 
tervadatait, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatait, melyet a 12. melléklet 
tartalmaz. 

 
- A likviditási tervet a 13. melléklet tartalmazza. 

 
5. § 

 
A Képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármester az önkormányzat működőképesség megőrzése, 
vagy egyéb a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet esetén a Költségvetési tv. 3.  melléklet III. 
Önkormányzatok rendkívüli támogatása 1. pontjában meghatározottak szerint gondoskodjon a 



kimutatott rendkívüli támogatási igény előkészítéséről és a meghatározott rend szerinti 
felterjesztéséről. Továbbá elrendeli, hogy a polgármester gondoskodjon a rendkívüli támogatás 
elbírálásának megismerését követően a Képviselő-testület azonnali tájékoztatásáról, vázolva a 
döntésből adódó helyi intézkedések körét. 

 
6. § 

 
A Képviselő-testület az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól az egyes egészségügyi feladatok 
ellátásának biztosítására nyújtandó támogatásértékű működési bevétel összegét az 1. számú 
melléklet Bevételek I cím, 1. előirányzat csoport, 1. kiemelt előirányzat B1 rovatszám szerint 
7.143.800 Ft-ban (Hétmillió- száznegyvenháromezer-nyolcszáz) forintban állapítja meg. Ebből a 
fogorvosi feladatok ellátásának finanszírozási bevétele 4.176.200 Ft, mely összegre a szolgáltatást 
végző fogorvos jogosult. 
 

7. § 
 

Az Önkormányzatot megillető központi költségvetési kapcsolatokból származó helyi önkormányzatok 
általános működésének és ágazati feladatinak támogatási összege 45.837.235 Ft (Negyvenötmillió-
nyolcszázharmichétezer-kettőszázharmincöt forint).  

 
8. § 

 
Az Áht. 86. § (5) bekezdése szerint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetén 
az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv előző évi maradványának elvonandó és 
felhasználható összegéről, amelyet a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagy 
jóvá. 

 
9. § 

 
(1)Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet az adott költségvetési évben érvényesülő, (a 

továbbiakban egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós). 
 
(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők. 
 
(3)A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési 

bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. 
 
(4)A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány 

rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok 
egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében 
végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc 
napon belül tájékoztatja. 

 
(5)Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert 

többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a 
képviselő-testületet tájékoztatja. 

 
(6)A Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves 

költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a 
költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon 
meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az 



intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a 
költségvetési rendelet módosítását.  

 
(7)A Képviselő-testület a címeken belül a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 

negyedévenként legfeljebb 10 Millió Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át. 
 
(8)Az Ávr. 35. § (10) bekezdésére hivatkozással többletbevétel felhasználása annak mértékéig 

terjedhet. 
 

10. § 
 

(1)Az e rendeletben meghatározott címre vonatkozó céltartalék felhasználást, személyi juttatás 
növelést, tekintettel az Ávr. 42. § előírásaira, csak Képviselő-testület engedélyezhet. 

 
(2)A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát –a többletköltségek fedezetére 

– negyedévenként legfeljebb 1 Millió forint összeghatárig a polgármesterre ruházza át. 
 

11. § 
 

A 2016. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyévi kifizetése – saját bevételek teljesülési 
ütemére figyelemmel - előirányzaton belül vállalható. Tárgyéven túli kötelezettség csak olyan 
mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az 
esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés, az Önkormányzat kötelező feladatainak 
maradéktalan ellátása, a feladatellátás veszélyeztetése nélkül finanszírozható.  
 

12. § 
 

Az önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára 
számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel – nem szociális ellátáskánt – juttatott 
összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése 
esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni.  A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és 
az elszámolást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az 
előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján 
további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a 
már kifizetett támogatás visszafizetésére. 

 
13. § 

 
A Költségvetési tv. 66. § alapján az Áht. alkalmazása során a kisösszegű követelés értékhatára 100 
ezer Ft. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormány rendelet 1. § (1) bekezdés 4. 
pontja szerint a kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök a kettőszázezer forint egyedi értéket 
nem meghaladó bekerülési értékű, vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök. 
 

14. § 
 

(1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetési támogatását – figyelemmel a 
költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások 
esedékességének megfelelő ütemben biztosítja. 

 
(2) Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének tervezettől eltérő, kedvezőtlen 

alakulása esetén a költségvetési szervek támogatási előirányzatait a (3) bekezdésben foglalt 
kivételekkel zárolhatja, csökkentheti, törölheti. 



 
(3) A zárolás nem vonatkozhat: 

a) az európai uniós források, vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez 
biztosítandó önkormányzati támogatás,  

b) meghatározott személyi juttatások, és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati 
támogatás, 

c) a részben vagy teljes körűen fejlesztési célú hitel igénybevételével megvalósuló beruházások, 
felújítások, valamint 

d) a segélyek előirányzataira. 
 
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti zárolás feladásáról, vagy a zárolt összegnek megfelelő 

előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt. 
 

15. § 
 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét – figyelemmel a (2) bekezdés 
rendelkezéseire – a következők szerint határozza meg: 

 
Az Önkormányzat létszáma: 
 
    - 2 fő választott tisztviselő  

  - 4 fő főállású közalkalmazott 
    - 3 fő részfoglalkozású közalkalmazott 
                               - 32 fő Mt. hatálya alá tartozó közfoglalkoztatott 
 

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az időszakosan jelentkező 
többletfeladatok ellátására a Munkaügyi Központ által támogatott közfoglalkoztatottakat 
alkalmazzon a feladatellátáshoz szükséges létszámban. 
 

16. § 
 

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a működési 
célú forráshiány finanszírozására, illetve értékpapír-vásárlás valamint pénzintézeti pénzlekötés 
útján hasznosíthatja. 

 
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek 

lebonyolítását 10 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A 
polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. 

 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a 

képviselő-testület határozatban dönt. 
 

17. § 
 

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja: likvid 
hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. 

 
(2) A likvid hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötése a képviselő-testület kizárólagos 

hatásköre.  
 
 
 



18. § 
 
(1) Az Önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv pénzforgalmi és elszámolási számláit 

2016. évben is az OTP Bank Nyrt. Kisteleki Kirendeltségénél vezeti, más banknál bankszámlát nem 
nyithat. 

 
(2) Az Áht. 41. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési szerv saját nevében : 
        - a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem 

köthet, továbbá 
    - a törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet  meg, 

     - faktoringot magában foglaló szerződést nem köthet, és  
       - garanciát, kezességet nem vállalhat. 

 
19. § 

 
A költségvetés végrehajtásának beszámolási rendje: 
 

- az éves költségvetésről szóló zárszámadást 2017. április 30-ig 
 

terjeszti a polgármester a Képviselő-testület elé. 
 

20. § 
 

(1) Az Önkormányzat támogatása alá tartozó költségvetési szervnél a Csengelei Közös Önkormányzati 
Hivatal Pusztaszeri Kirendeltségénél közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők 
illetményalapja 2016. január 1-től 38.650,- Ft.  

 
(2) A Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltségénél köztisztviselői 

jogviszonyban álló munkavállalók cafeteria - juttatásának éves keretösszege 200.000,- Ft/fő. 
 

Az Önkormányzatnál és a TKI Köznevelési és Gyermekjóléti Intézmény Csizmazia György 
Óvodánál foglalkoztatott közalkalmazottak adható cafeteria-juttatásának éves keretösszege 
130.272 Ft/fő. 

 
21. § 

 
Önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbére: 

a) összkomfortos lakás esetén: 255,- Ft/m2/hónap 
b) komfortos lakás esetén:  172,- Ft/m2/hónap 
c) félkomfortos lakás esetén  86,- Ft/m2/hónap 
d) komfort nélküli lakás esetén 52,- Ft/m2/hónap 

 
22. § 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 85. §-a kimondja, hogy a 
bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint a készpénzkímélő fizetési 
módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályban 
szabályozott esetekben kerület sor. Az Áht. 109. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a helyi 
önkormányzatok rendeletben kötelesek meghatározni a kiadások készpénzben történő teljesítésének 
eseteit. A házipénztárból történő kifizetések eseteinek lehetséges körét az előforduló leggyakoribb 
esetek figyelembe vételével állapítottuk meg.  



Pusztaszer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

(1) A házipénztár kezelése az önkormányzat tekintetében a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal 
Pusztaszeri Kirendeltségén történik. 

(2) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, a szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. § alapján, előnyben kell részesíteni a banki 
átutalást. 

(3) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet 
sor. 
 

(4) Az Önkormányzat készpénzes kifizetései teljesítése érdekében készpénzt vehet fel a 
bankszámlájáról a házipénztári forgalom lebonyolítása érdekében.  

(5) A házipénztárból lehetőség van készpénzelőleg felvételére. A készpénzelőleg felvételére, az azzal 
való elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza.  

(6) Az Önkormányzat házipénztárából készpénzben teljesíthető 

a) Személyi juttatások 
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek; foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 
(közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi jellegű juttatások, diákmunka programmal 
kapcsolatos személyi jellegű juttatások, illetményelőleg, fizetési előleg, nem rendszeres 
személyi juttatások a foglalkoztatott külön kérésére, foglalkoztatottaknak járó szociális 
támogatások, megbízási díjak, tiszteletdíjak, alkalmazottak munkába járásának utazási 
költségtérítése, közlekedési költségtérítések, reprezentációs kiadások 

b) Dologi kiadások 
- Szakmai anyag beszerzés (gyógyszer, vegyszer, könyv, folyóirat, egyéb szakmai anyag), 

- Üzemeltetési anyag beszerzés (irodaszer, nyomtatvány, hajtó- és kenőanyag, 
munkaruha, védőruha, egyéb üzemeltetési anyag), 

- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai eszközkarbantartás), 

- Kommunikációs szolgáltatás (nem adatátviteli célú távközlési díj, egyéb különféle 
kommunikációs szolgáltatás), 

- Bérleti és lízingdíjak, 

- Karbantartás, kisjavítás szolgáltatásai, 

- Egyéb szakmai szolgáltatások, 

- Szállítási szolgáltatás, 

- Postai szolgáltatások, 

- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás, 

- Belföldi kiküldetések,  

- Díjak, egyéb befizetések kiadásai, 

- Egyéb különféle dologi kiadás. 

c) Ellátottak pénzbeli juttatásai, 
d) Kis értékű informatikai eszköz, kis értékű egyéb eszköz beszerzés, 
e) Elszámolási kötelezettséggel készpénzben adott előlegek kiadásai. 



(7)Jogcimt6l fiiggetleni,il a polgdrmester indokolt esetben egyedi mdrlegel6sijogkSrben ddnthet a
(6) bekezd6sben foglaltakon ttilmen6en a k6szp6nzben teljesithet6 kifizet6sekr5l.

23. 5

A K6pvisel6-testiilet a kolts6gvet6si rendeletet a mell6kletekben szerepl6 bontdssal hagyja j6vii.

24.5

Ez a rendelet a kihirdet6s6t kovet6 napon l6p hat5lyba, rendelkez6seit 2016. janudr 1-t6l kell
alkalmazni.

2s. s

A rendelet hatiilyba l6pds6vel egyidejfileg a kozs6gi Onkormdnyzat 2013. 6vi k6lts6gvet6s6r6l sz6l6
5/2013.(|V.26.) <Snkormiinyzati rendelet, valamint a kozs6gi dnkormdnyzat 2013. 6vi kolts6gvet6s6r6l
sz6ld 8/2013.(V.30.) 6nkorm6nyzati rendelet m6dositiisiir6l sz6l6 10/2013.(IX.20.)dr., a

L2/ 2A13.(Xl.2L.lor., a 3 / 2ALa.lV. 5. ) dnkorm 6 nyzati rendeletek hatdlyu kat veszti k.

9
---

M6t6 Gdbor dr. Jaksa Tibor
aljegyz6polgdrmester

Kihirdet6si zArad6k:

Pusztaszer Kozs6g OnkormiinyzatSnak K6pvisel6-testiilete dltal 2016. mdrcius
fenti 2/2At6.(111.11.) onkorm6nyzati rerldeletet alulirott napon kihirdetem.

Pusztaszer, 2016. miircius 1L.

10-6n megalkotott



 1. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez
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Rovat száma Rovat megnevezése
2016. évi eredeti előirányzat 

Ft-ban

146 019 772                    

144 885 687                    

1 134 085                         

I. 1 B1,B3-4, B6   Működési költségvetési bevétel 82 719 249                       

1 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 54 061 035                             

1 B11 A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 45 837 235                              

1 B111 Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok 3 168 830                                

1 B111 Közvilágítás fenntartásásval kapcsolatos feladatok 13 760 000                              

1 B111 Köztemető fenntartás 1 267 806                                

1 B111 Közutak fenntartásának támogatása 3 836 300                                

1 B111 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 5 451 626                                

1 B111 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 1 068 450                                

1 B111 A 2015 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 76 581                                      

1 B113 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 14 353 082                              

1 B113 A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 1 192 440                                

1 B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 662 120                                

1 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  8 223 800                                

1 B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  fejezeti kez. Mezei 

őrszolgálat
1 080 000                                

1 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  TB pü. Alap védőnő 2 967 600                                

1 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  TB pü. Alap fogorvos 4 176 200                                

3 B3 Közhatalmi bevételek 24 500 000                             

3 B34 Vagyoni típusú adó Magánszemélyek kommunális adója 5 000 000                                

3 B35 Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó 15 000 000                              

3 B35 Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része 40% 4 400 000                                

3 B36 Egyéb közhatalmi bevételek Pótlékok, bírságok 100 000                                   

4 B4 Működési bevételek 4 122 614                               

4 B402 Szolgáltatások ellenértéke 35 000                                      

4 B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 819 425                                   

4 B404 Tulajdonosi bevételek 3 218 589                                

4 B405 Ellátási díjak 9 600                                        

4 B408 Kamatbevételek 40 000                                      

6 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 35 600                                     

6 B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 35 600                                      

I. 2 B2, B5, B7 Felhalmozási költségvetési bevétel -                                     

2 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -                                            

5 B5 Felhalmozási bevételek -                                            

7 B7
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 

kívülről
-                                            

B8 Finanszírozási bevételek 63 300 523                       

I. 1 8 B813 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 62 166 438                              

I. 2 8 B813 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 1 134 085                                

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI 

ÖSSZESEN

1



 2. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez
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Rovat 

száma
Rovat megnevezése 2016. évi eredeti előirányzat Ft-ban

                                  146 019 772    

                                  144 885 687    

                                      1 134 085    

I. 1 K1-5 Működési költségvetési kiadások                                   144 885 687    

1 K1 Személyi juttatások 28 743 964                                           

2 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 066 968                                             

3 K3 Dologi kiadások 27 603 483                                           

4 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 14 370 000                                           

5 K5 Egyéb működési célú kiadások 68 101 272                                           

5 K506
Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Többcélú 

Társulás
2 892 048                                              

5 K506 Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Óvoda 9 773 000                                              

5 K506
Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre KKTTT Szociális 

központ és gyermekjóléti szolgálat
540 000                                                  

5 K506 Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Közös Hivatal 2 144 000                                              

5 K512 Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos) 4 176 200                                              

5 K512
Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Non-profit 

szervek
1 252 206                                              

5 K513 Képviselői alap tartalék 1 500 000                                              

5 K513 Tartalékok 45 823 818                                            

I. 2 K6-8 Felhalmozási költségvetési kiadások 1 134 085                                     

6 K6 Beruházások 1 134 085                                              

7 K7 Felújítások -                                                          

8 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -                                                          

I. K9 Finanszírozási kiadások -                                                  

1 9 K9 Finanszírozási kiadások működési -                                                          

2 9 K9 Finanszírozási kiadások felhalmozási -                                                          

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN



Ft-ban

Rovatrend Megnevezés január február március április május június július augusztus
szeptemb

er
október november december összesen

B1
Működési célú 

támogatások 
5 524 137 3 664 828 3 664 828 3 664 828 3 664 828 3 664 828 3 664 828 3 664 828 3 664 828 3 664 828 3 664 828 3 664 818 45 837 235

B1
Működési célú 

támogatások 
685 317 685 317 685 317 685 317 685 317 685 317 685 317 685 317 685 317 685 317 685 317 685 313 8 223 800

B3 Közhatalmi bevételek
2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 663 24 500 000

B4 Működési bevételek
343 551 343 551 343 551 343 551 343 551 343 551 343 551 343 551 343 551 343 551 343 551 343 553 4 122 614

B6
Működési célú átvett 

pénzeszközök
35 600 35 600

Működési költségvetési 

bevételek
8 594 672 6 735 363 6 735 363 6 735 363 6 735 363 6 735 363 6 735 363 6 735 363 6 735 363 6 735 363 6 735 363 6 770 947 82 719 249

Felhalmozási 

költségvetési bevételek
0 0

Rovatrend Megnevezés január február március április május június július augusztus
szeptemb

er
október november december összesen

K1-5
Működési költségvetési 

kiadások
######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 144 885 687

K6-8
Felhalmozási 

költségvetési kiadások
100 000 1 034 085 1 134 085

Költségvetési kiadások 

öszesen
######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 146 019 772

Rovatrend Megnevezés január február március április május június július augusztus
szeptemb

er
október november december összesen

B8
Előző évi költségvetési 

maradvány működési 

célú 3 479 135 5 338 444 5 338 444 5 338 444 5 338 444 5 338 444 5 338 444 5 338 444 5 338 444 5 338 444 5 338 444 5 302 863 62 166 438

B8

Előző évi költségvetési 

maradvány felhalmozási 

célú 100 000 0 0 0 0 1 034 085 0 0 0 0 0 0 1 134 085

Finanszírozási bevételek

Költségvetési kiadások

3. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv a 2016. évre

Költségvetési bevételek



4. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez

 Lakás- és 

helyiséggazdálk

odás 

 Helyi adóval, 

gazdaságszerve

zéssel 

kapcsolatos 

feladatok 

Ft

Rovatrend  Bevételek megnevezése 

 Közutak, hidak 

alagutak  

üzemeltetése, 

fenntartása 

045160-1  

 Város és 

községgazdálko

dási egyéb 

szolgáltatások 

066020-1 

Köztemető 

fenntartás és -

működtetés 

013320-1

 Az 

önkormányzati 

vagyonnal való 

gazdálkodással 

kapcsolatos 

feladatok 

013350 

 Adó-, vám- és 

jövedéki 

igazgatás 

011220-1 

Család és 

nővédelmi eü. 

gondozás 

074031-1

Fogorvosi 

alapellátás 

072311-1

Háziorvosi 

ellátás 072111-

1

 Könyvtári 

állomány 

gyarapítása, 

nyilvántartása 

082042-1 

 Közművelődés 

- közösségi és 

társadalmi 

részvétel 

fejlesztése 

082091-1 

 

Önkormányzat

ok 

elszámolásai a 

központi 

költségvetéssel 

018010-1 

 Támogatási 

célú 

finanszírozási 

műveletetk 

018030-1 

Önkormányzat

ok funkcióra 

nem sorolható 

bevételei 

államháztartás

on kívülről 

900020-1 

Összesen

B1
 Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről 
1 080 000     2 967 600     4 176 200     45 837 235   54 061 035      

B3  Közhatalmi bevételek 100 000        24 400 000   24 500 000      

B4  Működési bevételek 449 925        535 000        2 718 589     254 000        165 100        4 122 614        

B6
 Működési célú átvett 

pénzeszközök 
35 600           35 600              

B7
 Felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök 
-                  -                  -                     

B1-7
 Költségvetési bevételek 

összesen 
-                 1 565 525    535 000       2 718 589    100 000       2 967 600    4 430 200    165 100       -                 -                 45 837 235  24 400 000  82 719 249      

B8

 Előző év költségvetési 

maradványának igénybevétele 

működési célra 

-                  62 166 438   62 166 438      

B8

 Előző év költségvetési 

maradványának igénybevétele 

felhalmozási célra 

-                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  1 134 085     1 134 085        

B8  Finanszírozási bevételek -                 63 300 523  63 300 523      

 Költségvetési és 

finanszírozási bevételek 

összesen 

-                 1 565 525    535 000       2 718 589    100 000       2 967 600    4 430 200    165 100       -                 -                 45 837 235  63 300 523  24 400 000  146 019 772    

Hulladékgazdál

kodás

Sport, ifjúsági 

ügyek
Közfoglalkoztatás Ft-ban

Rovatrend Kiadások megnevezése

 Közutak, hidak 

alagutak  

üzemeltetése, 

fenntartása 

045160-1  

 Város és 

községgazdálko

dási egyéb 

szolgáltatások 

066020-1 

 

Önkormányzat

ok általános 

igazg. tev. 

011130-1 

 Zöldterület 

kezelés 066010 

Köztemető 

fenntartás és -

működtetés 

013320-1

Közvilágítás 

064010-1

Család és 

nővédelmi eü. 

gondozás 

074031-1

Fogorvosi 

alapellátás 

072311-1

Háziorvosi 

alapellátás 

072111-1

 Könyvtári 

állomány 

gyarapítása, 

nyilvántartása 

082042-1 

 Közművelődés 

- közösségi és 

társadalmi 

részvétel 

fejlesztése 

082091-1 

Nem veszélyes 

hulladék 

kezelése, 

ártalmatlanítás

a 051040-1

 

Szabadidősport-

(rekreációs 

sport-) 

tevékenység és 

támogatása 

081045-1

Hosszabb 

időtartamú Köz 

foglalkoztatás 

041233-1

Intézményen 

kívüli 

gyermekétkezt

etés 104037

Egyéb szociális 

és 

természetbeni 

ellátások, 

támogatások 

(szociális 

ösztöndíjak) 

107060-1

Összesen

K1 Személyi juttatások 6 582 200 4 944 339 879 500 2 837 156 954 700 12 546 069 28 743 964

K2

Munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális 

hozzáárulási adó

1 729 386 1 347 794 249 327 775 572 271 170 1 693 719 6 066 968

K3 Dologi kiadások 1 905 000 8 544 593 110 000 1 651 000 342 900 5 969 000 664 840 307 340 819 150 647 700 1 834 820 1 778 000 935 000 901 700 1 192 440 27 603 483

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 14 370 000 14 370 000

K5 Egyéb működési célú kiadás 16 601 254 4 176 200 20 777 454

K5
Egyéb működési célú kiadás 

tartalék
47 323 818 47 323 818

K8 Beruházás 1 044 087
89 998

1 134 085

K8 Felújítás 0 0

Költségvetési kiadások 

összesen
1 905 000 81 825 338 6 402 133 1 651 000 1 471 727 5 969 000 4 277 568 4 483 540 819 150 1 873 570 1 834 820 1 778 000 935 000 15 231 486 1 192 440 14 370 000 146 019 772

K9 Finanszírozási kiadás 0

 Költségvetési és 

finanszírozási kiadások 

összesen 

1 905 000 81 825 338 6 402 133 1 651 000 1 471 727 5 969 000 4 277 568 4 483 540 819 150 1 873 570 1 834 820 1 778 000 935 000 15 231 486 1 192 440 14 370 000 146 019 772

Létszám 4,00 2,00 1,00 1,00 1,00 32,00 41,00

ebből közfoglalkoztatott
32,00 32,00

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási bevételek alaptevékenységenként 2016.

Tevékenység 

 Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 

bekezdése szerinti helyi közügyek, valamint 

helyben biztosítható közfeladatok körében 

ellátandó helyi önkormányzati feladatok  

 Egészségügyi alapellátás 

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységenként 2016.

 Településüzemeltetés 

 Kulturális szolgáltatás, 

könyvtári ellátás, helyi 

közművelődési tevékenység  

Tevékenység 

 Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 

bekezdése szerinti helyi közügyek, valamint 

helyben biztosítható közfeladatok körében 

ellátandó helyi önkormányzati feladatok  

Önkormányzati működéssel, 

döntéselőkészítéssel,végrehajtással kapcsolatos 

feladatok 

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

Szociális ellátások

 Településüzemeltetés  

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

 Egészségügyi alapellátás 

 Kulturális szolgáltatás, 

könyvtári ellátás, helyi 

közművelődési tevékenység  

1



5. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez

 Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT 

2016. évi eredeti előirányzat

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -                                                                          

B5 Felhalmozási bevételek -                                                                          

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -                                                                          

Költségvetési bevételek -                                                                          

B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 1 134 085                                                             

B8 Finanszírozási bevételek 1 134 085                                                             

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1 134 085                                                             

  Ft-ban 

 ÖNKORMÁNYZAT 

2016. évi eredeti előirányzat

K6 Beruházás 1 134 085                                                             

K7 Felújítás -                                                                          

K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -                                                                          

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás -                                                                          

Költségvetési kiadások 1 134 085                                                             

K9 Finanszírozási kiadások -                                                                          

K9 Finanszírozási kiadások -                                                                          

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 134 085                                                             

 FELHALMOZÁSI MÉRLEG 

Rovat szám

Rovat szám Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek

1



5. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez

 Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT 

2016. évi eredeti előirányzat

B11
Helyi önkormányzatok általános működésének és 
ágazati feladatainak általános támogatása

45 837 235                                

B16 Egyéb működési célú támogatás mezőőri feladatok 1 080 000                                  

B16 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól védőnő 2 967 600                                  

B16 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól fogorvos 4 176 200                                  

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 54 061 035                                

B34 Magánszemély kommunális adója 5 000 000                                  

B35 Helyi iparűzési adó 15 000 000                                

B35 Gépjárműadó 40% 4 400 000                                  

B36 Pótlék, bírság 100 000                                     

B3 Közhatalmi bevételek 24 500 000                                

B4 Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke 4 122 614                                  

B4 Működési bevételek 4 122 614                                  

B64
Működési célú visszatérítendő támogatások,  kölcsön 
visszatérülése államháztartáson kívülről

35 600                                       

B6 Működési célú átvett pénzeszközök 35 600                                       

Költségvetési bevételek 82 719 249                                

B81 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 62 166 438                                

B8 Finanszírozási bevételek 62 166 438                                

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

                               144 885 687    

 Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT 

2016. évi eredeti előirányzat

K1 Személyi juttatások 28 743 964                                

K2
Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási 
adó

6 066 968                                  

K3 Dologi kiadások 27 603 483                                

K4 Elátottak pénzbeli juttatásai 14 370 000                                

K5 Többcélú Társulás működési célú támogatása 2 892 048                                  

K5
Többcélú Társulás működési célú támogatása 
gyermekjóléti szolg.

540 000                                     

K5 Óvoda működési célú támogatása 9 773 000                                  

K5
Közös Önkormányzati Hivatal működési célú 
támogatása

2 144 000                                  

K5
Egyéb vállalkozás működési célú támogatása 
(fogorvos)

4 176 200                                  

K5 Non profit szervek támogatása 1 252 206                                  

K5 Tartalékok 47 323 818                                

K5 Egyéb működési célú kiadás 68 101 272                                

Költségvetési kiadások 144 885 687                              

K9 Finanszírozási kiadások -                                             

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI 
KIADÁSOK ÖSSZESEN

                               144 885 687    

Rovat szám

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

Rovat szám

Működési költségvetési és finanszírozási bevételek

Működési költségvetési és finanszírozási kiadások

1



5. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez

 Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT 

2016. évi eredeti előirányzat

B1
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 

támogatása
45 837 235                                                                

B1 Egyéb működési célú támogatás Mezőőri feladatok 1 080 000                                                                   

B1 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól 2 967 600                                                                   

B1 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól 4 176 200                                                                   

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 54 061 035                                                                

B3 Magánszemély kommunális adója 5 000 000                                                                   

B3 Helyi iparűzési adó 15 000 000                                                                

B3 Gépjárműadó 40% 4 400 000                                                                   

B3 Pótlék, bírság 100 000                                                                      

B3 Közhatalmi bevételek 24 500 000                                                                

B4 Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke 4 122 614                                                                   

B4 Működési bevételek 4 122 614                                                                   

B6
Működési célú visszatérítendő támogatások,  kölcsön visszatérülése 

államháztartáson kívülről
35 600                                                                        

B6 Működési célú átvett pénzeszközök 35 600                                                                        

Mködési célú költségvetési bevételek 82 719 249                                                                

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -                                                                                

B5 Felhalmozási bevételek -                                                                               

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -                                                                               

Felhalmozási célú költségvetési bevételek -                                                                               

Költségvetési bevételek öszesen 82 719 249                                                                

B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 62 166 438                                                                

B8 Működési célú finanszírozási bevételek 62 166 438                                                                

B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 1 134 085                                                                   

B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 134 085                                                                   

Finanszírozási bevételek összesen 63 300 523                                                                

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 146 019 772                                                              

Rovat szám

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Költségvetési és finanszírozási bevételek

1



5. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT 

2016. évi eredeti előirányzat

K1 Személyi juttatások 28 743 964                                                                

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó 6 066 968                                                                   

K3 Dologi kiadások 27 603 483                                                                

K4 Elátottak pénzbeli juttatásai 14 370 000                                                                

K5 Többcélú Társulás működési célú támogatása 2 892 048                                                                   

K5 Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti szolg. 540 000                                                                      

K5 Óvoda működési célú támogatása 9 773 000                                                                   

K5 Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatsáa 2 144 000                                                                   

K5 Egyéb vállalkozás működési célú támogatása 4 176 200                                                                   

K5 Non profit szervek támogatása 1 252 206                                                                   

K5 Képviselői alap tartalék 1 500 000                                                                   

K5 Tartalékok 45 823 818                                                                

K5 Egyéb működési célú kiadás 68 101 272                                                                

Működési célú költségvetési kiadások 144 885 687                                                              

K6 Beruházás 1 134 085                                                                   

K7 Felújítás -                                                                                

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás -                                                                               

Felhalmozási célú költségvetési kiadások 1 134 085                                                                   

Költségvetési kiadások összesen 146 019 772                                                              

K9 Finanszírozási kiadások -                                                                               

Működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások -                                                                               

Finanszírozási kiadások összesen -                                                                               

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 146 019 772                                                              

Rovat szám

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Költségvetési és finanszírozási kiadások
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 Ft

Támogatás jogcíme Kedvezményezett (fő)
Kedvezmény 

mértéke

 Kedvezmény 

összege 

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének 

méltányossági alapon történő elengedésének összege
0 0                           -      

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz 

nyújtott kölcsönök elengedésének összege
0 0                           -      

Magánszemélyek kommunális adója 70 felettiek 

adókedvezménye
132 50%               396 000    

Magánszemélyek kommunális adója Három v. 

többgyerm. csal. adókedvezménye
12 50%                 36 000    

Magánszemélyek kommunális adójánál biztosított 

kedvezmény, mentesség összege 
144 50%               432 000    

A helyiségek, eszközök hasznosításánból származó 

bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege 
0 0%                           -      

Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés 

összege
0 0%                           -      

Közvetett támogatás összesen
0 0                           -      

6. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2016. évi közvetett támogatásokról Áht. 24. § (4) bekezdése alapján



 Ft-ban 

Kölcsön 

megnevezése

2015.12.31-ei 

kölcsön-állomány

 2016. évben 

folyósítandó 

összeg 

2016. évben 

teljesítendő bevétel

2016.12.31-ei 

várható kölcsön-

állomány

Visszatérítendő 

átmeneti segély
                   35 600                                 -                            35 600                                    -      

Működési célú 

kölcsön összesen
                   35 600                                 -                            35 600                                    -      

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott kölcsönök várható alakulásáról 2016. évben

 7. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez 



Ft-ban

Kormányzati funkció Fő
Törvény szerinti 

illetmények K1101

Béren kívüli 
juttatások K1107-

1109

Választott 
tisztviselők 

juttatásai K121
Összesen

011130-1 

Önkormányzatok ált. 

igazgatási 

tevékenysége 1,00 3 950 973 3 950 973

011130-1 

Önkormányzatok ált. 

igazgatási 

tevékenysége 1,00 993 366 993 366

011130-1 
Önkormányzatok 
ált. igazgatási 
tevékenysége 2,00 4 944 339 4 944 339

066020-1 Város és 

községgazdálkodási 

egyéb szolgáltatások 1,00 1 735 500 96000 1 831 500

066020-1 Város és 

községgazdálkodási 

egyéb szolgáltatások 1,00 1 550 700 421000 1 971 700

066020-1 Város és 

községgazdálkodási 

egyéb szolgáltatások 1,00 1 168 000 96000 1 264 000

066020-1 Város és 

községgazdálkodási 

egyéb szolgáltatások 1,00 1 419 000 96000 1 515 000

066020-1 Város és 
községgazdálkodási 
egyéb szolgáltatások 
összesen: 4,00 5 873 200 709 000 6 582 200

074031-1 Család és 
nővédelmi 
egészségügyi 
gondozás 1,00 2 741 156 96000 2 837 156

082042-1 Könyvtári 
állomány 
gyarapítása, 
nyilvántartása 1,00 858 700 96 000 954 700

013320-1 Köztemető 
fenntartás és 
működtetés 1,00 783 500 96000 879 500

041233-1 Hosszabb 
időtartamú 
közfoglalkoztatás 32,00 12 546 069 0 12 546 069

ÖNKORMÁNYZAT 
ÖSSZESEN 41,00 22 802 625 997 000 4 944 339 28 743 964

K i m u t a t á s   a 2016. évi bérjellegű juttatásokról

8. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez



9. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez

 Ft

Megnevezés  Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 rovatszám 

Települési támogatás 

lakhatáshoz kapcsolódó
8 400 000                                                                     

Rendkívüli települési támogatás 1 130 000                                                                     

Települési támogatás temetési 

költségek mérséklésére
500 000                                                                         

Települési támogatás 

életkezdési juttatás
400 000                                                                         

Települési támogatás 

Iskoláztatási támogatás
1 620 000                                                                     

Települési támogatás Fűtési 

támogatás
1 820 000                                                                     

Ösztöndíjak 300 000                                                                         

Köztemetés 200 000                                                                         

Ellátottak pénzbeli juttatásai 

összesen
14 370 000                                                                   

 Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai 2016 évi eredeti 

előirányzata 



 10. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Jogcímek Magyarország 2016. évi 

központi költségvetéséről szóló 2015. 

évi C. törvény alapján

Éves 

meghatároz

ott összeg Ft

2016. 

január 4%

2016. 

január 8%

2016. 

február 8%

2016. 

március 8%

2016. április 

8%

2016. május 

8%

2016. június 

8%

2016. július 

8%

2016. 

augusztus 

8%

2016. 

szeptember 

8%

2016. 

október 8%

2016. 

november 

8%

2016. 

december 

8%

2016. év 100%

I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok 3 168 830 126 753 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 511 3 168 830

I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának 

támogatása 13 760 000 550 400 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 13 760 000

I.1.bc) Köztemető fenntartással 

kapcsolatos feladatok támogatása 1 267 806 50 712 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 430 1 267 806

I.1.bd) Közutak fenntartásának 

támogatása 3 836 300 153 452 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 3 836 300

I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok 

támogatása 5 451 626 218 065 436 131 436 131 436 131 436 131 436 131 436 131 436 131 436 131 436 131 436 131 436 131 436 120 5 451 626

I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos 

feladatok támogatása 1 068 450 42 738 85 476 85 476 85 476 85 476 85 476 85 476 85 476 85 476 85 476 85 476 85 476 85 476 1 068 450

I.6 A 2015 évről áthúzódó 

bérkompenzáció támogatása 76 581 76 581 76 581

I. A helyi önkormányzatok általános 

működésének és ágazati feladatainak 

támogatása 28 629 593 1 142 120 2 360 822 2 284 241 2 284 241 2 284 241 2 284 241 2 284 241 2 284 241 2 284 241 2 284 241 2 284 241 2 284 241 2 284 241 28 629 593

III.2 Települési önkormányzatok 

szociális feladatainak egyéb támogatása 14 353 082 574 123 1 148 247 1 148 247 1 148 247 1 148 247 1 148 247 1 148 247 1 148 247 1 148 247 1 148 247 1 148 247 1 148 247 1 148 242 14 353 082

III.5.b A rászoruló gyermekek 

intézményen kívüli szünidei 

étkeztetésének támogatása 1 192 440 99 370 99 370 99 370 99 370 99 370 99 370 99 370 99 370 99 370 99 370 99 370 99 370 1 192 440

III. A települési önkormányzatok 

szociális, gyermekjóléti és 

gyermekétkeztetési feladatainak 

támogtása 15 545 522 574 123 1 247 617 1 247 617 1 247 617 1 247 617 1 247 617 1 247 617 1 247 617 1 247 617 1 247 617 1 247 617 1 247 617 1 247 612 15 545 522

IV.1.d) Települési önkormányzatok 

nyilvános könyvtári és közművelődési 

feladatainak támogatása 1 662 120 66 485 132 970 132 970 132 970 132 970 132 970 132 970 132 970 132 970 132 970 132 970 132 970 132 965 1 662 120

IV.Települési önkormányzatok 

kulturális feladatainak támogatása 1 662 120 66 485 132 970 132 970 132 970 132 970 132 970 132 970 132 970 132 970 132 970 132 970 132 970 132 965 1 662 120

Központi költségvetési támogatás 

mindösszesen 45 837 235 1 782 728 3 741 409 3 664 828 3 664 828 3 664 828 3 664 828 3 664 828 3 664 828 3 664 828 3 664 828 3 664 828 3 664 828 3 664 818 45 837 235

A 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet 4. sz. melléklete alapján a nettó finanszírozás ütemezése 2016Önkormányzatok működési támogatásai B11



 11. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Név

Magyar Gábor

Sági Mihály                                                         250 000    

A 2016. évi képviselői alap előirányzatok 

Fülöp Pál                                                         250 000    

Nagy Emese                                                         250 000    

Kósáné Buknicz Mária                                                         250 000    

Gyurász Sándorné                                                         250 000    

                                                        250 000    

 2016. évi előirányzat Ft  Megvalósított célok  Megvalósításra fordított összeg 



 12. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez

2014. évi teljesítés eFt-

ban

2015. évi várható 

teljesítés eFt-ban

2016. évi eredeti 

előirányzat Ft-ban

Intézményi működési bevételek 3 617                             5 456                           4 122 614                

Önkormányzatok sajátos működési bevételei 23 414                           25 873                         24 500 000             

Működési bevételek 27 031                           31 329                         28 622 614             

Központi támogatás 52 714                           70 799                         45 837 235             

Egyéb központi támogatás

ÖNHIKI

Normatív kötött felhasználású támogatások szociális feladatok támogatása

Vis-maior támogatás

Irányító szervtől kapott támogatás

Felhalmozási célú támogatások 35 253                           12 507                         

Egyéb működési célú támogatás 41 317                           37 699                         8 223 800                

Támogatások 129 284                         121 005                       54 061 035             

Sajátos felh. és tőkebevételek -                            

Felhalmozási egyéb bevétel 234                                 169                              -                            

Felhalmozási jellegű bevételek 234                                169                              -                            

Támogatásértékű bev. TB Alaptól -                            

Támogatásértékű működési bevétel -                            

Támogatásértékű felhalmozási bevétel -                            

Támogatásértékű bevétel -                                  -                            

Működési célú átvett pénzeszköz 

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről 3 314                             

Átvett pénzeszközök 3 314                             -                            

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése 262                                 112                              35 600                     

Támogatási kölcsönök visszatérülése 262                                112                              35 600                     

Költségvetési bevételek                          160 125                           152 615                  82 719 249    

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési célra 21 180                           22 338                         62 166 438             

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra 4 573                             17 349                         1 134 085                

Pénzmaradvány 25 753                           39 687                         63 300 523             

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 25 753                          39 687                        63 300 523             

Működési forgatási célú értékpapírok bevételei

Felhalmozási befektetési célú értékpapírok bevételei

Értékpapírok bevételei

Működési célú hitel

Felhalmozási célú hitel

Függő bevételek 1 516                             1 783                           

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 187 394                         194 085                       146 019 772           

Önkormányzat

ÖNKORMÁNYZATI  MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁS Áht. 102. § 3. bekezdés szerinti részletezésben

Bevételek

1



 12. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez

2014. évi teljesítés eFt-

ban

2015. évi várható 

teljesítés eFt-ban

2016. évi eredeti 

előirányzat Ft-ban

Személyi juttatások 31 143                           29 985                         28 743 964             

Munkaadókat terhelő járulékok 5 573                             5 412                           6 066 968                

Dologi és egyéb folyó kiadások 32 162                           20 611                         27 603 483             

Ellátottak juttatásai, szociális juttatások 20 279                           15 542                         14 370 000             

Véglegesen átadott pénzeszközök 32 340                           28 828                         20 777 454             

Tartalékok 47 323 818             

Működési kiadások 121 497                         100 378                       144 885 687           

Felújítás 167                                 -                            

Beruházás, beszerzés 25 758                           13 449                         1 134 085                

Véglegesen átadott pénzeszközök 100                                 15 344                         

Részesedés vásárlás

Egyéb felhalmozási kiadás 98                                 

Felhalmozási kiadások 26 025                           28 891                         1 134 085                

Működési célú támogatási kölcsönnyújtás lakosságnak 185                                 -                                

Ideiglenesen átadott pénzeszközök 185                                -                                

Költségvetési kiadások 147 707                        129 269                      146 019 772          

Irányító szervi támogatás

Finanszírozási kiadások 1 516                           

Pénzmaradvány igénybevétel

Egyéb finanszírozás kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN 147 707                         130 785                       146 019 772           

Kiadások

Önkormányzat

2



 Ft

Rovatrend Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen

B1 Működési célú támogatások 
5 524 137 3 664 828 3 664 828 3 664 828 3 664 828 3 664 828 3 664 828 3 664 828 3 664 828 3 664 828 3 664 828 3 664 818 45 837 235

B1 Működési célú támogatások 
685 317 685 317 685 317 685 317 685 317 685 317 685 317 685 317 685 317 685 317 685 317 685 313 8 223 800

B3 Közhatalmi bevételek
2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 663 24 500 000

B4 Működési bevételek
343 551 343 551 343 551 343 551 343 551 343 551 343 551 343 551 343 551 343 551 343 551 343 553 4 122 614

B6
Működési célú átvett 

pénzeszközök
35 600 35 600

Működési költségvetési 

bevételek
8 594 672 6 735 363 6 735 363 6 735 363 6 735 363 6 735 363 6 735 363 6 735 363 6 735 363 6 735 363 6 735 363 6 770 947 82 719 249

Felhalmozási költségvetési 

bevételek
0

Rovatrend Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen

K1-5
Működési költségvetési 

kiadások
12 073 807 12 073 807 12 073 807 12 073 807 12 073 807 12 073 807 12 073 807 12 073 807 12 073 807 12 073 807 12 073 807 12 073 810 144 885 687

K6-8
Felhalmozási költségvetési 

kiadások
100 000 1 034 085 1 134 085

Költségvetési kiadások 

öszesen
12 173 807 12 073 807 12 073 807 12 073 807 12 073 807 13 107 892 12 073 807 12 073 807 12 073 807 12 073 807 12 073 807 12 073 810 146 019 772

Rovatrend Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen

B8 Előző évi költségvetési 

maradvány működési célú 3 479 135 5 338 444 5 338 444 5 338 444 5 338 444 5 338 444 5 338 444 5 338 444 5 338 444 5 338 444 5 338 444 5 302 863 62 166 438

B8

Előző évi költségvetési 

maradvány felhalmozási célú 100 000 0 0 0 0 1 034 085 0 0 0 0 0 0 1 134 085

Finanszírozási bevételek

Költségvetési kiadások

13. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Likviditási terv a 2016. évre

Költségvetési bevételek



pusz rAS z E R r0z s E e E nr xoz.qLApiruz{Nv
6769 Pusztaszer,Kossuth u.4 5.

Beiegyezve: 2000.02.18.-6n PK 6o.0041200013 szhmi v6gz6ssel 1000 sorsz6m alatt.

Alapit6ia: SSgi Mih6lyn6 kezdem6nyezds6re, az alpolghrmesteri tiszteletdij6nak felaj6nl6s6val
Pusztaszer Krizsdg Onkormrlnyzata.

Szem6lyi 6sszet6tele: 1 fo kurat6riumi elndk
2 fokurat6riumi tag
3 f6 ellendrzbbizottsirgi tag

Jeevzett t6k6ie : 300,- e Ft

F6 c6lia: Mag6nszem6lyek 6s civil szervezetekpillyinati riton val6 t6mogat6sa.

Kdnywezet6si kcitelezetts6g6nek egyszeres kdnywitel keretein beliil napl6f6konyv vezetds6vel

tesz eleget.

Az alapitvdnyunk 100,-eft alatti tfirgyi eszkdzdk 6rt6kcsdkken6s6t a beszerz6s id6pontj6ban egy
d'sszegben kdlts6gk6nt sz6molja el.

2015. 6vben az Alapiw6ny bev6telei Pusztaszer K6zs6g Onkorm6nyzata 6ltal adott miikdddsi
t6mogat6sb6l, a mag6nszemdlyek 6ltal felaj6nlott I% SZJA- b6l a Corplose International
Nonprofit Kft , valamint a K6pvisel6k 6ltal felajhnlott k6pvisel6i alapb6l 6s bank kamatb6l
tev6dik d,ssze melynek dsszege 2015 6vben dsszesen 2.822183.-Ft..



Nvit6 2015.ianurlr 01.

Bev6telek:

Kiadfsok:

Bank sz6mla
Penztdr

2.303.7r1,-Ft
11.170,-Ft

Osszesen: 2.314.881.-Ft

o Mriktid6si T6mosat6s Pusztaszer Kd,zsds

FilmfesaivSl t6mogat6s Corplose Intenational N
SZJAI%
Kdpvisel6i alap S6gi Mih6ly
Kdpvisel6i alap Nagy Emese

K6pvisel6i Alap Fiildp P6l

K6pvisel6i Alap Gyur6sz S6ndornd

Bank kamat

T6mogat6s Iskola /Ki mit tud verseny /
T6mogat6s Iskola /Szinhhz l6togat6s/
T6mogat6s Iskola /Allatkerti beldp<i I
T6mogat6s Sakk bar6tok kdre / sakkverseny/
T6mogat6s Nyugdijas klub / Dal6rda/
Tdrgyi eszklz beszerz6s /6db kpl. S0rpad asztal

Filmfesztiv6l lal kapcsolatban felmeriilt
/ b6rleti dijak, zsirizdshez aj6nddkthrgyak, zene

technikai szinpaddpit6si tevdkenysdgek/
Buszv6r6k 6pftdsi anyagai

Kdlcs0n visszafizetds
o Bank ktg.
o Posta ktg.

szdmitds

400.000,-Fr
1.500.000,-Ft

352.991,-Ft
100.500,-fFt
210.000,-Ft
166.400,-Ft
91.503,-Ft

789,-Ft

24.660,-Ft
114.000,Ft
20.000,-Ft

46.551,-Ft
103.105,-Fr
1s0.000,-Ft

999.400,-Ft
307.3 1 l,-Ft
385.000,-Ft
27.399,-Ft

780,-Ft

Kiad tisszesen. 2.178.206.-Ft

Zrir6 20l5.december 31.-6n
Bank 2.896.624,-Ft
P5nztitr 62.234,-Ft
Osszesen 2.958.858.-Ft

Alapitv6nyunk a 2015.6vet 644,.eft Kiizhasznri tev6kenys6g eredm6ny|vel zhrta,
ad6fizet6si kcitelezetts6ge nem keletkezett, mivel v6llalkoz6si tev6kenysegb6l szdrmazS
bevdtele , ill. eredmdnye nem volt , ezert a mdrleg szerinti eredmdnye is 644,-eft.

Pusztaszer, 20 16-03 -07
PTTSZTASZER r{ozsE GERT

f , 6 ^'r6Tff*,HflIffi;;\nn I

JS/fr *I*(4ftX,.t-{
S$gi Mih6lynbJ
PKK. elnok







, Beszitmol6

Pusztaszeri Lovas Kiizhasznri Egyesiilet 2015 6vi gazdflkodr[sir6l

2015'6vben az Eryestilet 150 000 Ft 6ves tdmogatdst kapott a helyi iinkormfnyzatt6l.

Az elszhmoland6 t6tel (150 000 Ft)

2015 6vi Lovasnap rendezv6nyiink az Egyesiiletn 61236 000,- Ft kiadist eredm6nyezett.
Ennek athmogatitsnak a keret6b6l6s sajft t6k6b6l szerveztiik meg 2015. jrinius 2L.-6n.

A kiad6sok rcszletezf'se;
- egy6b eg6szs6gtigyi tevdkenysdg (ment6) 60 000,- Ft
- hangosit6s 30 000,- Ft
- kiktildet6s 13 500,- Ft
- dijazhs ( eml6ktargy,rosett4buJetta) 60 000,- Ft
- sportszolglltaths 62 500,- Ft
- egy6b ( megyei tags6g) 10 000 ,-Ft

A ktil<inbdzeti osszeget a ttibbi felajanl6sb6l6s tagdijb6l rendezte az egyesiilet.

A fentiekbdl kitiinik az egyesiilet felel6ss6gteljes gazdrilkod6sa, mely lehet6v6 tette azt,

hogy megszewezziink egy kdzel500 f6s litogatottsigrfi rendezv6nyt a kdzs6giinkben'

melyre mfr 6vek 6ta nem volt p6lda.

Kiisziinjiik a timogatitst aziinkormdn yzrt rkszlr6l 6s rem6ljiik a tovibbi sikeres

egyiittmiikOd6st az idei 6vben.

D5tum. 2016. marcius 3.

elnrik



Besz6mol6

PISZE SE

r 2015. 6vi tev6kenysdg6r6l:

A PISZE SE 2015-ben folytatta azfvek6ta sikeresen m{ivelt l6btoll-labd6zis tdmeg -,

szabadid6 -, versenysport jellegti tev6kenysd g6t.Erta gyermek" serd0l6, ififs6gi,

feln6tt 6s szenior korcsoportban l6nyok ds ftik rdszvdtel6vel teszi. A heti rendszeres 3-

4 napon v6gzettgyakorldsoh edzdsek mellett hagyomdnyos helyi ds orsz6gos

versenyeken vesznek r6szt versenyz6i a ktil6nbdz6 korcsoportokban. 2015-ben itthon

rendeztiik a VII. Farsangi Torn6t, a VII. Szilveszterkupdt. Kiemelked6 eredmdnyek:

Ndme{r Barbara gvermek orsa{gos bajnok lett !! Triri No6mi a feln6tt €ves orsz6gos

ranglist6n 2.lettl Tiibb orszdgos bajnoki 6rem 6s orszdgos versenyekerS didkolimpiai

orszdgos ddnt6n nyert sok drem, drtdkes helyezdsek. L6btoll-labda orszdgos bajnoki

cim6nek kitfind tanulm6nyi eredmdnydnek kOsztinhet6en 0t tanul6 kapta mee a

..Mag.varorsz6g j6 tanul6ja j6 seortol6ja" cimet" oklevelet!

A l6btoll-laMrizds mellett folytattuk:

o a n6i 6s f6rfi labdanig6k versenyz6sdnek sz,ervezetr segitds6t tdmogatdsdt;

o futorendezvdnyek szervez$sfl\lebonyolitdsdt;

o petanque hagyom4nyok folyatds6t;

o heti rendszeres sakk foglalkozdsok gyerekeknek;

o a mindennapos testnevelds k0rlilmdnyeinek javitdsdt;

o evezdso horg6sz, ker6kpriros ny6ri tdbor lebonyolit6sa.

o 2015. 6vi dnkonnr{nyzati t6mogatds (200 000 ft) felhasadl6sdrol:

o arbordtumfut6s dllazhsa: l0 000 ft

o Zfunk4 Di6kolimpia Orsz6gos D0nt6

kOltsdgeinek egyrdsze 50 000 ft

o Szenior OB k6lts6g egy rdsze: l0 000 ft

o Labdm[g6 bajnoks6gok k6lts.: 20 000 ft

o Hungarian Open rdszvdteli

k6lts€geinekegyr€sze: 25 000ft

o Alapit6 Okirat m6dositds6nak

ttgyintdzdse: 25 000 ft



o

o

o

LaMdlq eszk6z0k v6sdrl6sa:

Gyermek OB, Szepetnek fiazis:

Mikul6s-fut6s, Szilvesfterkupa

6rmek, kupdk:

OsszsssN:

20 000 ft

25 000 ft

15 000 ft

200 000 ft

2016. €vi tervekr6l:

o a megkezdett szabadidOs 6s sport6gi munk6k folytatdsa;

o VIil. Fa$angi Toma ldbtoll-laMa verseny;

o Csongr6d megyei didkolimpia ldbtoll-labda verseny szewazAsr., rendez6se

Bakson;

o 10. Arbordtumfrrtds;

o Szaffi ,,Dobfu"petanque eml€lverseny;

o Szenior Orsz6gos Ldbtoll-labda D0nt6 szpwezflse, rendezdse Kisteleken;

o L6btoll-laMa Eur6pa-bajnoksdg sznwezflse, rendezdse Kisteleken 2016.

okt6ber 22-25.;

o petanquevfndorkupa;

o Mikul6s-futds;

o D(. Szilveszteikupa l6btoll-laMaverseny.

o btJL cw\gafiJu, o 6t,tt*) S,r,iunrffa"a, .

Pusztaszer, 2016. 03.03.
Pusataszeri nfjur*gi is {irabadi ri6r;pu;; i

Kdzhnsznti $port EgYesiilet

6769 l'rrsztaszrr. RAkoczt u. 60

Adoszanr:, tt*n23- | +t6

Banksz.sz-la.: -s7400 I 6q- I | | I 6$1ri

V6g6 Tibor PISZE SE eln6ke



Tervezet a képviselői alap felhasználásának szabályairól 

 

A z előző képviselő-testületi ülésen felkérést kaptam, hogy dolgozzam ki a képviselői alap képviselői 

aktivitás arányos felhasználásának szabályait. Az alábbi tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-

testület elé, megjegyezve, hogy komoly könyveléstechnikai aggályokat vet fel a rendszer: 

 

1. A képviselő testület tagjai – a polgármester kivételével – az éves költségvetésben 

meghatározott képviselői alap felhasználásáról rendelkezhet az alábbiak szerit:  

a. A képviselő alap legfeljebb 50 %-át jogosult felhasználni a képviselő, ha az előző 

évben legalább 7 képviselőtestületi ülésen, vagy az adott évben a munkaterv szerinti 

ülések legalább felének megfelelő számú ülésen részt vett, melybe a rendkívüli 

ülések is beszámítandók. 

b. A képviselői alap 100%-ának felhasználásáról rendelkezhet a képviselő, ha az adott 

évben legalább 8 ülésen részt vett. 

2. A képviselői alap felhasználása a település éves költségvetésének felhalmozási keretét csak a 

képviselő-testület előzetes hozzájárulása esetén csökkentheti. 



Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

2/2008.(II.14.)Kt. önkormányzati rendelete 
 

a képviselői alapról1 
 

(a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a képviselői alapról a következő 

önkormányzati rendeletet alkotja: 

 

1. § (1)2 A Képviselő-testület Képviselői Alapot hoz létre annak érdekében, hogy pénzügyi 

fedezetet biztosítson a települési önkormányzati képviselők részére olyan, testületi döntéshozatalt 

nem igénylő célok megvalósítására, amelyet a települési önkormányzati képviselő – figyelemmel a 

(2) bekezdésben foglaltakra – különösen fontosnak, kiemelten támogatásra méltónak tart. 

 

(2) A Képviselői Alap elsődlegesen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használható fel: 

a) közösségi kulturális és sporttevékenység, helyi lakosság ismeretterjesztésének támogatása, 

b) helyi civil szervezetek támogatása, 

c) lakossági kezdeményezésen alapuló és Pusztaszer község közigazgatási területén megvalósuló 

fejlesztési, felhalmozási jellegű munkálatok támogatása, kivitelezése. 

 

(3) A Képviselői Alap közvetlen anyagi haszonszerzési célzattal, illetve személyes célra nem 

használható fel. 

 

(4) A Képviselői Alap olyan fejlesztési célokra, melyek fenntarási vagy karbantartási igényt 

támasztanak, csak akkor használható fel, ha azok további fedezete biztosított. 

 

2. § (1)3 Minden települési önkormányzati képviselőt a megválasztását követő év első napjától 

évente – beleértve a mandátum lejáratának évét is – települési önkormányzati képviselőnként a 

(2) bekezdés szerinti Képviselői Alap egy hatod részének megfelelő összegű Képviselői Alap-rész 

illet meg, amelynek felhasználására javaslatot tehet. A települési önkormányzati képviselő az őt 

megillető Képviselői Alap-részről 2016. évben akkor jogosult rendelkezni, ha legalább öt rendes 

vagy rendkívüli képviselő-testületi ülésen részt vett, 2017. évtől kezdődően pedig ez a rendelkezési 

jog akkor illeti meg a települési önkormányzati képviselőt, ha a tárgyévet megelőző évben 

ténylegesen megtartott képviselő-testületi ülések több mint felén részt vett. 

 
(2) A Képviselői Alap forrása az önkormányzat mindenkori éves költségvetésében ezen a jogcímen 

előirányzott összeg. 

 

                                                 
1 Hatályos: 2008.02.14.- 
2 Módosította: 5/2011.(III.11.) ör. 1. §-a. Hatályos: 2011.03.12.- 
3 Módosította: 3/2016.(III.11.) ör. 1. §-a. Hatályos: 2016.03.12.- 



2/2008.(II.14.)Kt. önkormányzati rendelet_________________________________________________oldal: 2/2  

(3)4 A Képviselői Alapot a Polgármesteri Hivatal elkülönítetten, települési önkormányzati 

képviselőnként kezeli és tartja nyilván. 

 

3. §5 (1) A Képviselői Alap-rész felhasználására vonatkozó javaslatot írásban, legkésőbb december 

1-ig a polgármesterhez kell benyújtani, aki annak teljesítését csak fedezethiány esetében 

tagadhatja meg. Ennek hiányában a megjelölt Képviselői Alap-rész terhére a polgármester 15 

napon belül köteles megtenni a kötelezettségvállalást a vonatkozó jogi szabályozásoknak 

megfelelően. 

 

(2) A települési önkormányzati képviselő önállóan dönthet: 

a) a Képviselői Alap-része tárgyévi felhasználásáról, 

b) más települési önkormányzati képviselő Képviselői Alap-részével együttesen történő tárgyévi 

felhasználásáról, 

c) a tárgyévben szabad pénzeszköze más települési önkormányzati képviselő(k) részére történő 

átengedéséről és annak feltételeiről. 

 

(3) A Képviselői Alap-rész felhasználásával történő pénzügyi elszámolást a vonatkozó jogi 

szabályozásoknak megfelelően kell teljesíteni. 

 

(4) A Képviselői Alap-része felhasználásáról minden települési önkormányzati képviselő évente, 

legkésőbb december 31-éig köteles pénzügyi beszámolót készíteni, és azt a Képviselő-testület elé 

terjeszteni. 

 

4. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 
 
 

Máté Gábor 
polgármester 

dr. Jaksa Tibor 
jegyző 

 
K i h i r d e t é s i  z á r a d é k :  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2008. február 13-án megalkotott 
fenti 2/2008.(II.14.)Kt. önkormányzati rendeletet alulírott napon kihirdetem. 
 
P u s z t a s z e r , 2008. február 14. 
 
 dr. Jaksa Tibor 

jegyző 
 

                                                 
4 Módosította: 5/2011.(III.11.) ör. 3. §-a. Hatályos: 2011.03.12.- 
5 Módosította: 5/2011.(III.11.) ör. 4. §-a. Hatályos: 2011.03.12.- 



TERVEZET! 
 

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

…/2016.(………) önkormányzati rendelete 

 

a képviselői alapról szóló 2/2008.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

l) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § A képviselői alapról szóló 2/2008.(II.14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe 

az alábbi rendelkezés lép: 

„2. § (1) Minden települési önkormányzati képviselőt a megválasztását követő év első napjától 

évente – beleértve a mandátum lejáratának évét is – települési önkormányzati képviselőnként a 

(2) bekezdés szerinti Képviselői Alap egy hatod részének megfelelő összegű Képviselői Alap-rész 

illet meg, amelynek felhasználására javaslatot tehet. A települési önkormányzati képviselő az őt 

megillető Képviselői Alap-részről 2016. évben akkor jogosult rendelkezni, ha legalább öt rendes 

vagy rendkívüli képviselő-testületi ülésen részt vett, 2017. évtől kezdődően pedig ez a rendelkezési 

jog akkor illeti meg a települési önkormányzati képviselőt, ha a tárgyévet megelőző évben 

ténylegesen megtartott képviselő-testületi ülések több mint felén részt vett.” 

 

2. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Máté Gábor 
polgármester 

dr. Jaksa Tibor 
aljegyző 

 



Pusztaszer Kiizs6g 6nkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek

3 / 2OL6.(fiI.11.) dnkormSnyzati rendelete

a k6pvisel6i alapr6l sz6l6 2/ 2OO8. (II. 14.) 6nkormiinyzati rendelet m6dositris5r6l

Pusztaszer Kdzs6g Onkormdnyzatdnak Kdpvisel6-testrilete az Alaptorv6ny 32. cikk (2)

bekezd6s6ben meghatdrozott eredeti jogalkot6i hatdskdrben, az Alapt6rv6ny 32. cikk (1) bekezd6s

l) pontjdban meghatSrozott feladatkdrben eljiirva a kovetkezciket rendeli el:

1. $ A k6pvisel6i alapr6l szol6 2/2008.(IL14,) 6nkormdnyzati rendelet 2. 5 (1) bekezddse helydbe

az aliibbi rendelkez6s l6p:

,,2.5 (1) Minden teleprll6si 6nkormdnyzati k6pviselrit a megvdlasztdsdt krjvet6 6v els6 napjdt6l

dvente - beledftve a manddtum lejdratdnak 6v6t is - telepril6si cinkormdnyzati k6pviselcink6nt a

(2) bekezd6s szerinti K6pvisel6i Alap egy hatod r6sz6nek megfelel6 dsszegri K6pvisel6i Alap-r6sz

illet meg, amelynek felhaszndlSsdra javaslatot tehet. A telepiil6si dnkormainyzati k6pviseltj az rjt

megillet6 K6pvisel6i Alap-r6szr6l 2016. 6vben akkor jogosult rendelkezni, ha legaldbb dt rendes

vagy rendklvtili k6pvisel6-testtlleti i.il6sen r6szt vett, 2017. 6vt6l kezddd6en pedig ez a rendelkez6si

jog akkor illeti meg a teleptil6si onkormdnyzati k6pvisel6t, ha a tdrgydvet megel6z6 6vben

t6nylegesen megtartott k6pviselci-testrileti ril6sek tdbb mint fel€n r6szt vett."

2. S Ez az 6nkormdnyzati rendelet a kihirdet6s6t kdvet6 napon l6p hatSlyba.

Mdt6 Gdbor
polgdrmester

Kihirdet6si zArad6k:

-/_--.---\\)

Tibor
z6

_, (-02;.jg ,.,rD' ';.',
-; .+r,\i dii l_,{< t'; :,1
t-- 

r'. 
to*

' .:l'.r,J 1,ri.1l{11i "

,

dr. Jaksa Tibor
aljegyz6

Pusztaszer Kozs6g Onkorm6nyzatdnak K6pvisel6-testtilete eltal 2016. mdrcius 1"0-6n megalkotott
fenti 3/2016.(111.11.) onkorm6nyzati rendeletet alulirott napon kihirdetem.

Pusztaszer, 2016. miircius l.L.

r. Jaksa
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HHEELLYYII  EESSÉÉLLYYEEGGYYEENNLLŐŐSSÉÉGGII  PPRROOGGRRAAMM  FFEELLÜÜLLVVIIZZSSGGÁÁLLAATTAA  
 
 

BBeevveezzeettééss  
 

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, 
a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes 
szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Pusztaszer Község Önkormányzata 
Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. 
 
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a 
település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 
működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri 
kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.  
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 

 
 

CCééllookk  
 
Az Egyenlő bánásmód törvény kimondja, hogy az esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban állami 
kötelezettség és deklarált célja, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos megkülönböztetést 
elszenvedők számára. Lehetővé teszi a közérdekű igényérvényesítést, a jogsérelem esetén a bizonyítási 
teher megfordulását és 2005. évtől kezdődően speciális, az egyenlő bánásmód megsértése esetén eljáró 
hatóság felállítását rendelte el (Egyenlő Bánásmód Hatóság). 
A törvény védelmet és kapaszkodót biztosít a társadalom tagjai számára, ám a mindennapi életben való 
gyakorlati megvalósulásához társadalmi felelősségvállalásra és szemléletváltozásra van szükség. 
A települési önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programot fogadhat el, amelyben elemzi a településen 
élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza az e csoportok 
esélyegyenlőségét elősegítő célokat, kiemelt figyelmet fordítva a lakhatásra, oktatásra, egészségügyre, 
foglalkoztatásra, valamint a szociális helyzetre. Célunk, hogy az Ebtv által deklarált elvek szerint állítsunk 
össze egy olyan komplex helyi esélyegyenlőségi programot, amely minden védett csoport számára biztosítja 
a törvényben előírt jogokat és megteremti a jogok gyakorlásának lehetőségét is. 
 
A települési esélyegyenlőségi program tartalmazza a célok megvalósításának forrásigényét és végrehajtásuk 
tervezett ütemezését; a helyi önkormányzat a tárgyévet követő év június 30-ig ütemterve teljesítéséről 
éves jelentést fogad el, évente aktualizálja az adatforrásokat és elemzéseket és szükség szerint korrigálja az 
intézkedéseket. 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

Pusztaszer település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 
- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
- a diszkriminációmentességet,  
- szegregációmentességet, 
- a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés 
során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket.  

                                                           
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  



 4 

A köznevelési intézményeket– érintő intézkedések érdekében együttműködik fenntartójával, mely az óvoda 
estében a Kistérségi Intézményfenntartó Társulás, az iskola esetében a Katolikus Egyház. 
 

A HEP IT konkrét céljai 

 
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 
szempontjából. 
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, 
kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus 
munkacsoportokat. 

 

Céljaink 2012-ben 

- olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznek az 
esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából és meghatározni a 
beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt 

-  a nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerének kialakítása, 
HEP Fórum és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportok kialakítása  

 

Céljaink 2016-tól 

Céljaink nem változtak, azok megvalósításában előrehaladást értünk el. Továbbra is dolgozunk a 
programokon, amelyeket megterveztünk az esélyegyenlőség biztosítása érdekében Pusztaszeren. 
Mindezeken túl, a közeli években szükséges az iskolának tornatermet és a településnek egy közösségi teret 
építeni, Ezen terveik megvalósítása érdekében pályázatokat adunk be.  
 

A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program 
elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

� a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 
mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program 
elkészítésének szempontjai” fejezete és  

� a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI 
rendelet 

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

� a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 
� a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 
� a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 

(továbbiakban: Flt.) 
� a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény) 
� az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 
� a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: 

Gyvt.) 
� a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) előírásaira.  
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A helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálatának szükségessége      

 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 31. 
§-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról. A törvény 31. § (1) bekezdése szerint a települési 
önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, amelyet a 31. § (4) 
bekezdése értelmében kétévente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni. Utóbbi bekezdés szó 
szerint: 
„(4) A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben meghatározott 
helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a helyi 
esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új 
helyzetnek megfelelően kell módosítani.” 
 
 

AA  HHeellyyii  EEssééllyyeeggyyeennllőőssééggii  PPrrooggrraamm  HHeellyyzzeetteelleemmzzéésséénneekk  aakkttuuaalliizzáálláássaa  
 

Jogszabályi háttér bemutatása 

 
A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 
 
A 2013. évi LXXV. törvény és a 197/2013.(VI.13.) Kormányrendelet módosítja fenti jogszabályokat. A 
törvénymódosítás értelmében 2014. január 1-jétől az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnik, és önkormányzati segéllyé olvad össze. A 
törvény felhatalmazása szerint a települési önkormányzatnak legkésőbb 2013. december 31- éig kellett 
megalkotnia az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának valamint 
felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét. 

1. A hatáskörök a szerint kerültek módosításra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (4) bekezdése lehetővé teszi, hogy a képviselő-testület hatáskörét a 
jegyzőre átruházza. 

Van-e átruházott feladat? 
2. Az önkormányzati segély esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető, egy főre számított 

havi családi jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kellett szabályozni, hogy az nem 
lehet alacsonyabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-ánál (37.050.-Ft). 
(2013. évben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 28.500.-Ft). Ettől eltérően a 
megállapított jogosultsági értékhatár magasabb: család esetén 150% (42.750.-Ft), illetve 
egyedülálló személy esetén 200 % (57.000.-Ft) és gyermekét egyedül nevelő személy esetén 175 % 
(49.875.-Ft). 

Kinek a részére nyújt a testület önkormányzati segélyt? 
3. A korábban a közoktatásról szóló törvényből a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet 

tényének megállapítása a Gyvt. szabályozása értelmében 2013. szeptember 1. napjától a jegyző 
feladata. Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és 
nagykorúvá vált gyermek, aki esetében 3 körülményből (szülők alacsony iskolázottsága, alacsony 
foglalkoztatottsága, illetve a gyermek elégtelen lakókörnyezete) legalább 1 fennáll, halmozottan 
hátrányos helyzet megállapításához pedig a fenti 3 körülményből legalább kettőnek kell fennállnia. 
A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása a gyermekek részére a köznevelés 
területén kedvezményeket, támogatásokat, jogosultságokat biztosít. 
 

4. Az étkeztetés esetében a Szt. 62.§(1) bekezdése határozza meg a szociális rászorultság 
szempontjait, melyek között szerepel a hajléktalanság is, mint rászorultsági szempont.  
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5.  A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős mértékben 
átalakul.  

Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek.  
A helyi önkormányzatok felelőssége növekszik a helyi közösség szociális biztonságának erősítésében, a 
szociális segélyek biztosításában.  
A kötelezően nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-től a járási hivatalok állapítják meg. Ezek az ellátások a 
következőek:  
- aktív korúak ellátása,  
- időskorúak járadéka,  
- ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj),  
- közgyógyellátás (alanyi és normatív formák),  
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.  
 
A hatáskörváltozás tehát az aktív korúak ellátását érinti, a felsorolt többi ellátást az eddigiekben is a járási 
hivatalok állapították meg.  
Egyéb támogatás biztosításáról a települési önkormányzatok döntenek. Az önkormányzatok által nyújtható 
támogatás neve egységesen települési támogatás lesz, amelynek jogosultsági feltételeit, típusait az 
önkormányzatok határozhatják meg. 
 
 AZ EGYES ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK:  
I. Aktív korúak ellátása  
(jogszabályi háttér: 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (a továbbiakban: 
Szt.), 33.§-37/C.§, az átmeneti rendelkezések vonatkozásában: 134.§, 134/B.§)  
Az aktív korúak ellátása az aktív korú, nem foglalkoztatott személyeknek nyújtott ellátás, amely olyan 
személyeknek állapítható meg, akiknek a családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem az 
öregségi nyugdíjminimum 90%-a (25 650 Ft) alatt van, és a családnak nincs a törvényi értékhatárt 
meghaladó vagyona. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle támogatás állapítható meg, a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint a rendszeres szociális segély helyébe lépő 
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás.  
A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása 2015. március 1-től a járási 
hivatal hatáskörébe kerül. Ettől az időponttól kezdődően az ellátással kapcsolatos ügyek intézésére a járási 
hivatal jogosult. A kérelmeket továbbra is be lehet nyújtani a polgármesteri hivataloknál, amelyek azt 
továbbítják a járási hivatalok részére.  
Az aktív korúak ellátása keretében megállapítható ellátástípusok és az ellátásra jogosultak körei esetenként 
változni fognak.  
I.1. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályaiban nem várható változás azon kívül, hogy a 
támogatást a járási hivatal fogja megállapítani.  
A támogatás havi összege – 2014-hez hasonlóan – 22 800 Ft.  
 
 
I.2. Rendszeres szociális segély nevű ellátás 2015. március 1-től megszűnik. A korábban erre a 
támogatásra jogosult személyek más ellátásokra szerezhetnek jogosultságot.  
Az új rendszer bevezetésének lépései a következők:  
 A jelenleg rendszeres szociális segélyre jogosult személyek ellátásra való jogosultságát a jegyző 2015. 
január 1. és 2015. február 28. között felülvizsgálja.  

 A felülvizsgálat eredményeként a jegyző határozatban megállapítja, hogy az ügyfél 2015. március 1-től 
milyen ellátásra lesz jogosult.  

 Automatikusan, az új egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra lesznek jogosultak azok a 
személyek, akik azért jogosultak rendszeres szociális segélyre, mert egészségkárosodottnak minősülnek, 
vagy 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp biztosítani nem tudják.  

 Ha vállalják a foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz kapcsolódó együttműködési kötelezettséget 
(álláskeresőként való nyilvántartásba vétel, együttműködés a munkaügyi központtal), akkor foglalkoztatást 
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helyettesítő támogatást kaphatnak a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők, és azok, akik az önkormányzat 
rendeletében meghatározott feltételek alapján jogosultak jelenleg rendszeres szociális segélyre.  

 Ha a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő vagy az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek 
alapján rendszeres szociális segélyre jogosult személy az együttműködést nem vállalja, akkor az aktív korúak 
ellátására való jogosultságát meg kell szüntetni.  

Helyi önkormányzati rendeletek 2012. június – 2016. február között: 

 
10/2012.(VI.21.)ör. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 
5/2007.(II.28.)Kt. önkormányzati rendelet módosításáról 
 
11/2012.(VI.21.)ör. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2007.(I.25.)Kt.  
   önkormányzati rendelet módosításáról 
12/2012.(VI.21.)ör. Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről 
13/2012.(VIII.29.)ör. A községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(III.9.)  
   önkormányzati rendelet módosításáról 
14/2012.(X.2.)ör. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2007.(I.25.)Kt.  
   önkormányzati rendelet módosításáról 
15/2012.(XI.29.)ör. A községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 6/2012.(III.9.) önkormányzati  
   rendelet módosításáról 
16/2012.(XI.29.)ör. A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 6/2005.(V.27.)Kt.  
   önkormányzati rendelet módosításáról 
17/2012.(XI.29.)ör. Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről 
1/2013.(I.15.)ör. Szociális célú tűzifa juttatásáról 
2/2013.(II.15.)ör. A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 
3/2013.(II.15.)ör. Az önkormányzat vagyonáról 
4/2013.(III.14.)ör. A községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
5/2013.(IV.26.)ör. A községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
6/2013.(IV.26.)ör. A községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(III.9.) 

 önkormányzati rendelet módosításáról 
7/2013.(IV.26.)ör. A községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról 
8/2013.(V.30.)ör. A községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(IV.26.) 

 önkormányzati rendelet módosításáról 
9/2013.(V.30.)ör. A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 
10/2013.(IX.20.)ör. A községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(IV.26.) 
   önkormányzati rendelet módosításáról 
11/2013.(IX.20.)ör. A k 
12/2013.(XI.21.)ör. A községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(IV.26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
13/2013.(XI.21.)ör. Szociális célú tűzifa juttatásáról 
14/2013.(XII.13.)ör. A helyi szociális ellátásokról 
15/2013.(XII.13.)ör. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról 
1/2014.(II.6.)ör.  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó  
   közszolgáltatásról 
2/2014.(III.6.)ör. A községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 
3/2014.(V.5.)ör. A községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(IV.26.)  
   önkormányzati rendelet módosításáról 
4/2014.(V.5.)ör. A községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról 
5/2014.(V.5.)ör. A községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 
6/2014.(IX.26.)ör. A községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(V.5.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
7/2014.(XI.14.)ör. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
8/2014.(XI.14.)ör. szociális célú tüzelőanyag juttatásáról 
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1/2015.(II.27.)ör. a helyi szociális ellátásokról 
2/2015.(III.13.)ör. a k 
3/2015.(III.13.)ör. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014.(XI.14.) 

önkormányzati rendelet és a közterületek elnevezéséről és a házszámozás 
szabályairól szóló 2/2013.(II.15.)  önkormányzati rendelet módosításáról 

4/2015.(IV.30.)ör. a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(V.5.)  
   önkormányzati rendelet módosításáról 
5/2015.(IV.30.)ör. a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról 
6/2015.(IV.30.)ör. a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 
7/2015.(V.28.)ör. a helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 

 módosításáról 
8/2015.(VI.25.)ör. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról 
9/2015.(VI.25.)ör. a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásáról 
10/2015.(IX.23.)ör. a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(IV.30.) 

 önkormányzati rendelet módosításáról 
11/2015.(X.30.)ör. a helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 

 módosításáról 
12/2015.(X.30.)ör. szociális célú tüzelőanyag juttatásáról 
13/2015.(XI.27.)ör. a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(IV.30.)  
   önkormányzati rendelet módosításáról 
14/2015.(XI.27.)ör. a Pusztaszer Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2010. (II. 5.) Kt.  
   önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Az újonnan bevezetendő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (EGYT) összegét a 
rendszeres szociális segély összegére vonatkozó szabályok alapján kell majd kiszámítani, egyedül a családi 
jövedelemhatár összege változik:  
Az EGYT havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének 
különbözete, de nem haladhatja meg nettó közfoglalkoztatási bér 90%-át. (A nettó közfoglalkoztatási bér 
90%-a, tehát az EGYT maximuma 2015. évben 46 662 Ft.)  
A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok 
összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 92%-ának szorzatával. (2015. február 28-ig 
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az önym. 90%-áig kellett kiegészíteni a család jövedelmét. Az új szabályok szerint egy egyedülálló személy 
esetében a családi jövedelemhatár összege 26 220 Ft, mert a fogyasztási egység arányszáma:1, az önym. 
92%-a: 26 220 Ft.)  
Az Szt. 2015. február 28-ig hatályos 37/A. § (1) bekezdés alapján rendszeres szociális segély akkor 
állapítható meg és akkor folyósítható – kivéve az egészségkárosodásuk okán ellátásban részesülő 
személyeket – ha a személy nyilatkozatában vállalja az együttműködési kötelezettséget a települési 
önkormányzat által erre kijelölt szervvel. Az Szt. alapján az együttműködés intézményi feltételeiről a 
települési önkormányzat elsősorban a családsegítő szolgálat útján gondoskodik.  
A rendszeres szociális segély ellátórendszerből történő kivezetésével megszűnik a családsegítés szerepe az 
aktív korúak ellátásában részesülők együttműködési kötelezettségének biztosításában. Az 
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult ellátotti kör részére speciális élethelyzetük 
miatt nem került előírásra együttműködési kötelezettség. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesülő személyek pedig az állami foglalkoztatási szervvel kötelesek együttműködni. 
 
II. Lakásfenntartási támogatás  
(jogszabályi háttér az átmeneti rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (1)-(2) bekezdés)  
A lakásfenntartási támogatás szabályai 2015. március 1-étől kikerülnek a szociális törvényből. Ettől az 
időponttól kezdődően a támogatás ebben a formában nem állapítható meg a kérelmezők részére.  
Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án lehet benyújtani.  
Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik 2015. március 1. előtt kérelmezték a lakásfenntartási 
támogatást, a következőképpen alakul:  
 Ha az ellátásra való jogosultságot 2014. december 31-ig megállapították, akkor az ügyfél a korábbi 
szabályoknak megfelelően egy év időtartamra jogosult a lakásfenntartási támogatásra.  

 Ha a hatóság 2015. január 1-ét követően dönt a támogatásra való jogosultságról, akkor a lakásfenntartási 
támogatást csak 2015. február 28-ig lehet biztosítani.  
 
Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó 
rendszeres kiadások viseléséhez.  
III. Adósságkezelési szolgáltatás  
(jogszabályi háttér az átmeneti rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (4) bekezdés)  
Az adósságkezelési szolgáltatás szabályai 2015. március 1-étől kikerülnek a szociális törvényből. Ettől az 
időponttól kezdődően a támogatás ebben a formában nem állapítható meg a kérelmezők részére.  
Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik részére 2015. március 1. előtt került megállapításra az 
adósságkezelési szolgáltatás, a szolgáltatást a korábbi szabályok alapján kell nyújtani.  
Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatási kiadásokhoz 
kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek számára.  
 
IV. Méltányossági közgyógyellátás  
(jogszabályi háttér az átmeneti rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (3) bekezdés)  
A méltányossági közgyógyellátás szabályai 2015. március 1-től kikerülnek a szociális törvényből, ettől az 
időponttól kezdődően biztosítása nem lesz kötelező.  
Méltányossági közgyógyellátás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án lehet benyújtani.  
A korábban hatályos szabályokat kell alkalmazni, tehát az ellátásra való jogosultság egy éves időtartamban 
fennáll az alábbi esetekben:  
 Ha az ellátásra való jogosultságot 2015. március 1-jét megelőzően megállapították, vagy  

 Ha az ellátásra való jogosultság megállapítása iránti eljárás 2015. február 28-án folyamatban van.  
 
Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a gyógyszerkiadások 
viseléséhez.  
 
V. Méltányossági ápolási díj  
Az ellátás biztosítása az települési önkormányzatok számára jelenleg sem kötelező.  
A méltányossági ápolási díj szabályai 2015. március 1-jétől kikerülnek a szociális törvényből.  
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A 2015. március 1-ét megelőzően megállapított ellátások az önkormányzat mérlegelésétől függően 
biztosíthatóak 2015. március 1-jét követően, települési támogatás formájában.  
Az önkormányzatok a települési támogatás keretében ellátást biztosíthatnak a 18. életévét betöltött 
tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző hozzátartozók részére.  
 
VI. Önkormányzati segély  
(jogszabályi háttér: Szt. 45.§)  
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési támogatás 
lesz.  
E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott 
élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a települési 
támogatásról rendeletet alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely 
feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat 
mérlegelési jogkörébe tartozik.  
Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő 
személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető 
élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen 
helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához.  
Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét példálózóan sorolja fel:  
Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen  
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,  
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,  
c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez,  
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére 
 
Az Szt. szabályozása szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési 
támogatást más jogszabály alkalmazásában lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni. A települési 
önkormányzat képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, 
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésőbb 2015. február 
28-áig kell megalkotnia.  
 

6. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 
szociális szolgáltatásokat érintő módosítások 

• Az intézményi térítési díj szabályainak változása 

• A támogatott lakhatás szabályainak módosítása 

• Belépési hozzájárulás bevezetése a tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben 

• Az intézményi jogviszony megszüntetésére vonatkozó szabályok módosítása 

• A területi lefedettséget figyelembevevő finanszírozási rendszerbe történő befogadás szabályainak 
módosítása 

• Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás működésének racionalizálása 

• Lakóotthoni átalakulás kötelezettségének hatályon kívül helyezése 

• Támogatott lakhatás célcsoportjainak változása 

• Térítési díj visszamenőleges megállapítása kivételes esetben 

• Jogorvoslati rend pontosítása 

• A falu és tanyagondnoki szolgáltatás egyes szabályainak módosítása 

• A 150 fős korlátra vonatkozó szabályok 

• Egyházi kiegészítő támogatás megtérítésére vonatkozó szabály pontosítása 

• Jelzálogjog bejegyzés szabályának pontosítása 
 

7. Az Szt.-hez kapcsolódó kormányrendeletek legfontosabb változásai  

• A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és 
országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításai 
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• A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 

• A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. 
rendelet módosításai 

• A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 
30.) Korm. rendelet módosításai 

• Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 
intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. 

• A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó 
rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat - és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 
módosításai 

 
8. Az Szt.-hez kapcsolódó miniszteri rendeletek legfontosabb változásai  

• A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SZCSM 
rendelet módosításai. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól 
és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításai 

• A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának 
és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet módosítása 

 
9. Az Szt.-hez kapcsolódó miniszteri rendeletek legfontosabb változásai  

 

• A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SZCSM 
rendelet módosításai. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól 
és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításai 

• A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának 
és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet módosítása 

 
Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

2013-15 között önk. rendelet alapján minden évben tűzifa támogatásban részesültek a többgyermekes 
családok és az egyedül élő nyugdíjasok. A 2015-ös költségvetésből az önkormányzat rendeletében 10 000 
Ft-tal támogatta a 70 év felettiek téli fűtésköltségeit, az általános és középiskolások 12 000 Ft települési 
támogatást támogatást kaptak az iskolakezdés költségeinek mérséklésére. 
2013-ban elkészíttette a település egészségvédelmi programját és 2013-2015 között évi 3-4 alkalommal 
szűrővizsgálatokat szerveztünk a lakosság körében. 
 

9/2006.(XI.16.)Kt.ör. A helyi gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról 
 
3/2012.(II.10.)ör.  A helyi adókról 
 
1/2015.(II.27.)ör.  a helyi szociális ellátásokról 
 
8/2015.(VI.25.)ör.  a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról 
 
12/2015.(X.30.)ör.  szociális célú tüzelőanyag juttatásáról 
 

Stratégiai környezet bemutatása 

Széchenyi 2020.  
 

A 2014-2020 közötti időszakban jelentős uniós forrás áll Magyarország rendelkezésére. A korábbi hét éves 
periódushoz képest – melynek a legfőbb célja a leszakadt régiók felzárkóztatása volt – a most induló 
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ciklusban az EU más célkitűzéseket vállalt. Ezeket 11 pontban foglalta össze. Az összes tagállamnak a 11 
célhoz kell igazítania saját fejlesztési terveit, így mind a 28 ország egy irányba fejlődik majd tovább. 
Magyarország a következő hét éves időszakban összesen 7480 milliárd forintot használhat fel. Az összes 
forrás 60%-át a Gazdaságfejlesztésre fordíthatjuk majd, melynek részét képezi a foglalkoztatottság 
elősegítése is. Az előző időszakhoz képest másfélszer több forrás jut majd munkahelyteremtésre, 
háromszor több a kutatás-fejlesztésre és innovációra, energiahatékonyságra és az infokommunikációs 
szektor fejlesztésére pedig a korábbi dupláját használhatjuk fel.  A teljes pénzügyi keret legalább 15 
százalékát közvetlenül a kis- és középvállalkozások megerősítésére fordítják majd, és a pályázati 
rendszerben is több változásra számíthatunk.  
 

 

 
 
 
A 2007-2013 és a 2014-2020-as tervezési időszak összehasonlítása 
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2014-2020 időszak Operatív programok: 

 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs  OP (GINOP) 

Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) 

Terület és Településfejlesztési OP (TOP) 

Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) 

Környezet és Energetikai Hatékonyság OP (KEHOP) 

Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) 

Koordinációs OP (KOP) 

„Vidékfejlesztés, halászat” OP 

 
 
Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 
programokkal 

 
A település hozzájárul a kisteleki kistérségi járóbeteg szakellátás és 24 órás ügyeleti ellátás 
finanszírozásához. Minden évben részt veszünk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerben és támogatjuk a továbbtanulókat. 
Bölcsődei csoportot hoztunk létre az óvodában, szakirányú csecsemőgondozó szakembert alkalmazunk. 
 

Minden évben visszatérően: 

 
14/2013.(II.14.)Kt. határozat Közös helyi hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának jóváhagyása 
34/2013.(IV.25.)Kt. határozat Pusztaszer Község Középtávú Testnevelési és Sportfejlesztési 

 Koncepciójának módosítása 
116/2013.(XII.12.)Kt. határozat Pusztaszer Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Tervének  
    elfogadása 
12/2015.(I.29.)Kt. határozat Pusztaszer Község Önkormányzata Közbiztonsági és Bűnmegelőzési 

 Stratégiájának jóváhagyása 
80/2015.(X.29.)Kt. határozat Pusztaszer Községi Önkormányzat gazdasági programja 2014-2019  
    elfogadása 
82/2015.(X.29.)Kt. határozat A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátása módjának, 

 szervezeti kereteinek felülvizsgálata 
91/2015.(XI.26.)Kt. határozat Településszerkezeti terv módosítása 
14/2015.(XI.27.) önk. rendelet a Pusztaszer Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2010. (II. 5.) Kt. 

 önkormányzati rendelet módosításáról 
95/2015.(XI.26.)Kt. határozat Kistelek járás járási esélyegyenlőségi programjának elfogadása 
 
A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 
2015-ben Kistelek Járás Esélyegyenlőségi Programja elkészült. Pusztaszer vonatkozásában új – a 2012-es 
HEP-et felülíró - megállapításokat nem tett. Amennyiben releváns, az egyes intézkedéscsoportoknál ezeket 
idézzük. A JEP-hoz kapcsolódóan 2015-ben helyi rendezvény keretében tájékoztatás és interaktív felmérés 
készült a helyi esélyegyenlőség kérdéseiről. Hirdetőkön keresztül rendszeresen értesítjük a lakosságot a JEP 
keretében szervezett programokról. 



 

A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, 
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 
 

A települési önkormányzat 2016-ban nem rendelkezik évekre visszamenően teljes körű adatokkal az 
esélyegyenlőségi törvény által védett csoportokra vonatkozóan, de 2012 óta követi az adatváltozásokat. 
 
Népesség 
 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

 év Fő Változás 

2007 1569 na 

2008 1520 97% 

2009 1484 98% 

2010 1480 100% 

2011 1480 100% 

2012 1423 96% 

2013 1412 99% 

2014 1458 101% 

2015 1412 99% 

 
2007 óta a lakosságszám 157 fővel csökkent. Ezt követően 2009-2011 között viszonylag stabil volt, majd 
hullámzónak mondható. 2013-ban érte el a népességszám az elmúlt évek mélypontját, amely sajnálatos 
módon – a 2014-es jelentős népességszám emelkedés ellenére – 2015-ben ismét visszaesett a két évvel 
ezelőtti szintre. 
 
A 2015-ös adatokat figyelembe véve a korcsoportok tekintetében az alábbiakat látjuk 
 

fő 

2. számú táblázat - Állandó népesség  
nők férfiak összesen 

0-2 évesek 13 10 23 

0-14 éves 79 101 180 

15-17 éves 17 13 30 

18-59 éves 393 458 851 

60-64 éves 55 60 115 

65 év feletti 173 109 282 

Forrás: települési adatok   1481 

 
a 0-14 évesek száma 180 fő, a 15-17 évesek 30-an vannak, a 18-59 éves korosztály 851 főt számlál, a 60-64 
évesek létszáma 115 fő, 65 év feletti a lakosok közül 282 fő. A település népessége 1481 fő a 2015 év végi 
adatok szerint. 
 
Az vizsgált évek mindegyikében meghaladta a halálozások száma a születésekét. A természetes okok miatt 
bekövetkező népességvesztés 201-ben és 201-ban volt a legkisebb, akkor 6 fővel többen haltak meg, mint 
ahányan születtek. A legnagyobb különbség a 2015-ös évben volt, ekkor 10 kisgyermek született, ezzel 
szemben 22 fő halt meg a településen.  



 
A természetes népmozgalom alakulását az elmúlt évek vonatkozásban, az alábbi táblázat mutatja: 
  

5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

 év élve születések száma halálozások száma természetes szaporodás (fő) 

2008 7 22 -15 

2009 9 28 -19 

2010 11 17 -6 

2011 12 25 -13 

2012 9 14 -5 

2013 7 13 -6 

2014 4 23 -19 

2015 10 32 -22 
 

 

A népességfogyás megállítása érdekében tervezett intézkedések (2012) 

 

Elöregedő a település, nő a szegénység kockázata (települési szint1) 

Intézkedés címe Fiatalok elvándorlásának csökkentése 

Feltárt probléma 

 

A településen a helyi társadalom elöregedése tapasztalható, amely egyik oka a 
fiatalok elvándorlása.  

Rövid- közép és hosszú 

távú célok 

A beavatkozás alapvető célja olyan intézkedések megtétele, amely biztosítani 
tudja a településen való megélhetés lehetőségét. Ennek elemei között kell  
szerepeljen a munkavállalást erősítő tényezők mellett olyan elem is, amely a 
gyermekvállalást, a helyben történő letelepülést erősíti.  
Rövidtávon megfogalmazható reális cél, hogy egy külön program elkészül a 
területre vonatkozóan, amely összehangolja az ágazati beavatkozásokat és azok 
elvándorlásra gyakorolt hatását.  
A középtávú célok között a program hatékony kommunikációja mellett a program 
megvalósításának az előkészítése történik meg, és mérhetővé kell váljon az 
elvándorlás csökkenése. 
A hosszú távú célok között elsősorban a munkahelyteremtés szerepel. 

Tevékenységek 

Az első időszakban elkészül az a programterv, amely az egyes beavatkozásokat 
rögzíti ezen a területen. 
A program megvalósítása során együttműködési fórumok kialakítása történik 
meg, majd a folyamatban résztvevő szereplők esélyteremtő munkájának 
összehangolása. 

Résztvevők és felelős önkormányzati felelős 

Partnerek ifjúságsegítő szervezetek, a területen működő civil szervezetek, foglalkoztatók 

Határidő(k)  2016.06.30. 

Eredményességi 

mutatók  

 

Rövid: 1 db átfogó, komplex programterv elkészülte a probléma megoldására; 
forrásfigyelés / forrásteremtés 
Közép: a program indításáról szóló beszámolók, elvándorlási mutatók 
Hosszú: elvándorlási mutatók csökkenése 

Kockázatok  

és csökkentésük eszközei 

Kockázat:  
nem készül el a programterv; 
nem indul el a megvalósítás 

a programterv elkészítésének szakaszolása 
megtörténik, ezek ellenőrzése, a folyamat 
követése megvalósul a program során 

Szükséges erőforrások humán erőforrás, esetleges pályázati források 
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A tervezett intézkedés megvalósulása: 

Új befektető a településen nincs, munkahelyteremtő pályázatok nem valósultak meg. A meglévő üzemek 
nem termelnek, új vállalkozások nem jöttek létre 2012 óta, így az elvándorlást a helyi gazdaság stagnálása, 
a munkahelyek hiánya is okozza. 

A település bölcsődét hozott létre, hogy a fiatal anyák korábban munkába állhassanak, a munkaerőpiacra 
való visszatérésükben a gyermek elhelyezése ne legyen akadály. A település polgármestere személyesen 
keresi fel a fiatal családokat. Számukra életkezdési támogatást biztosít az önkormányzat: egy gyermek 
esetén 30000, két gyermek esetén 40 ezer, három gyermek esetén 50000 forintot. 

33..  AA  mmééllyysszzeeggéénnyyssééggbbeenn  ééllőőkk  ééss  aa  rroommáákk  hheellyyzzeettee,,  eessééllyyeeggyyeennllőőssééggee  

Pusztaszeren romák 2012.ben nem éltek és azóta sem öltöztek be. Szegregátum a településen nincs. A 
szegénység illetve az elszegényedés kockázatainak csökkentése elemi érdeke a településnek.  
 
Jövedelmi és vagyoni helyzet 
Jelenleg 26 fő él Pusztaszeren a mélyszegénységi jövedelmi határon, vagy az alatt.
Mélyszegénységben élők megsegítése céljából továbbra is átmeneti segélyt, télen tüzelőt, valamint a 
közmunkaprogramban való részvételük folyamatos lehetőségét biztosítja az Önkormányzat. 
  

Év Átmeneti segélyben részesült Tüzelőfát kapott Közmunkaprogramban vett részt 

2012 21 31 37 

2013 20 31 50 

2014 20 33 61 

2015 26 43 57 

 
Az elmúlt években az átmeneti segélyben részesülők száma nőtt. Télire, tüzelőfát csaknem 50%-al többen 
kaptak tavaly a faluban, mint 2015-ben. Jelentősen megnőtt a közmunkaprogramban résztvevő lakosok 
száma is. Míg 2012-ben 37 fő, 2015-ben már 57 főt vontak be az értékteremtő közmunkába. A településnek 
inkább az jelent nehézséget, hogy mi legyen az az értelmes és hasznos tevékenység, amellyel a 
közmunkaprogramban résztvevők munkaidejét kitöltik. A közmunkások között tavaly már megváltozott 
munkaképességűek is dolgoztak.  
 
Foglalkoztatottság, munkaerőpiaci integráció 
 
A foglalkoztatás tekintetében rendelkezésre állnak önkormányzati adatok 2008-2015 között, így a 
folyamatok jól követhetők:  
 

3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma 

15-64 év közötti lakónépesség (fő) nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

nő férfi összesen nő férfi összesen év  

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 446 530 976 45 10,1% 33 6,2% 78 8,0% 

2009 442 397 839 58 13,1% 53 13,4% 111 13,2% 

2010 452 516 968 68 15,0% 55 10,7% 123 12,7% 

2011 446 505 951 58 13,0% 73 14,5% 131 13,8% 

2012 468 533 1001 74 15,8% 67 12,6% 141 14,1% 

2013 469 535 1004 47 10,0% 55 10,3% 102 10,2% 

2014 465 531 996 47 10,1 43 8,1 90 9,0% 

2015 450 522 972 42 9,3% 45 8,6% 87 9,0% 
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A munkanélküliek számában jelentős arányváltozás nincsen a nők és férfiak tekintetében, mivel még most 
is a férfiak között magasabb a regisztráltak száma. A férfiak között a 2009-ben volt a legalacsonyabb a 
munkanélküliek száma, 397 fő. A nőknél az elmúlt három évben 19 fővel, a férfiaknál 9 fővel csökkent a 
regisztrált álláskeresők száma. Ez főként a közmunkaprogramnak és a nyugdíjas évek elérésnek köszönhető. 
 
„A TeIr adatbázisában fellelhető a megváltozott munkaképességű álláskeresők száma 2013-ban adat. 
Eszerint 2013-ban 85 fő megváltozott munkaképességű álláskereső volt a járásban. A megváltozott 
munkaképességű emberek körében az az arány 6,7 %. A 15-64 éves lakónépesség körében az az arány 6,6 % 
volt 2013-ban. 
Gyakori probléma, hogy kevés a foglalkoztatási lehetőség, nem megoldott a foglalkoztatáshoz szükséges 
akadálymentesítés, nem biztosítottak különleges eszközök és feltételek. A védett foglalkoztatás túlsúlya 
mutatkozik az integrált foglalkoztatással szemben. Probléma továbbá, ha nem áll rendelkezésre olyan 
foglalkozatási szakember, aki a fogyatékos személy állapotának ismeretében javaslatot tesz a foglalkoztatás 
jellegére és helyére. Amennyiben nincs képzett szakember, aki a munkahelyi beszoktatást kísérje, úgy 
sikertelen lehet a beszoktatás, amelynek következménye a fogyatékos munkavállaló alkalmatlanságának 
rövid időn belüli megállapítása. Mindezekre tekintettel javasolt folyamatosan felkutatni a fogyatékos 
munkavállalókkal is betölthető álláshelyeket, fogyatékosügyi mentor, tanácsadó foglalkoztatásával 
(legalább járási szinten) a fogyatékos személyek munkahelyi kisérésének biztosítani. Javasolt önkormányzati 
szakemberek ez irányú képzése, állami és civil munkaerő-piaci szolgáltató szervezet és a Munkaesély 
Szövetség bevonása a feladat megoldásába.”2 
 

 
Közfoglalkoztatás 
 
 

 Közfoglalkoztatásban részt vevők száma többszöröse az elmúlt években foglalkoztatottak számának. Az 
önkormányzat igyekszik értelmes, hasznos feladatokat adni a közmunkásoknak, hogy érezzék munkájuk 
értékét és a település is profitáljon a működésükből. 
 

3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 

év 
Közfoglalkoztatásban 

résztvevők száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők aránya a 
település aktív korú 
lakosságához képest 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevő 

romák/cigányok 
száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők romák 

aránya az aktív korú 
roma/cigány 

lakossághoz képest 

2010 8 1% 0 0% 

2011 27 3% 0 0% 

2012 37 4% 0 0% 

2013 50 4,9% 0 0% 

2014 61 6,1% 0 0% 

2015 57 5,8% 0 0% 

 
A munkaképes korú lakosság körében a közfoglalkoztatásban dolgozók arány a 1%-ról 5,8%-ra nőtt 2010 
óta.  
A Kisteleki Munkaügyi Kirendeltség támogatásával több felnőttképzési program is megvalósult az elmúlt 
években:  
2013-ban Alapkompetencia képzés volt, amelyen 27 fő vett részt. 2014-ben 15 fő települési karbantartót 
képeztek. 2015-ben ECDL Start tanfolyam (5 fő), építő- és anyagmozgató gépkezelő tanfolyam volt (2fő). 
Nincs adat arról, hogy a megszerzett képesítéssel elhelyezkedtek-e a munkavállalók. 
 

                                                           
2 Forrás: Kisteleki JEP 
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Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó 
támogatások 
 

A Szt. 25. §-a és 47. §-a alapján a szociálisan rászoruló személyek részére a következő pénzbeli és 
természetbeni ellátási formák adhatók: 

� Pénzbeli ellátások: időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális 
segély, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély. 

� Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni 
szociális ellátás formájában is nyújthatók, így lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési 
segély, rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás. 

� Természetbeni ellátás továbbá a köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság, adósságkezelési-szolgáltatás. 
  

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 
év 15-64 év közötti lakónépesség száma segélyben részesülők fő segélyben részesülők % 

2008 976 7 0,7% 

2009 839 7 0,8% 

2010 968 10 1,0% 

2011 951 8 0,8% 

2012 1001 2 0,2% 

2013 955 2 0,2% 

2014 959 5 0,5% 

2015 1031 10 1,0% 
 

 A járadékra jogosultak száma 2012-ben volt a legmagasabb, 141fő. Ez a szám 2015-re 87 főre 
mérséklődött. A jelentős csökkenés főként a jogszabályváltozásoknak köszönhető. 
 

33..33..22..  sszzáámmúú  ttáábblláázzaatt  --  JJáárraaddéékkrraa  jjooggoossuullttaakk  sszzáámmaa  

nyilvántartott álláskeresők száma álláskeresési járadékra jogosultak  
év 

fő fő % 

2008 78 54 69,2% 

2009 111 82 73,9% 

2010 123 68 55,3% 

2011 131 60 45,8% 

2012 141 44 31,2% 

2013 102 9 8,8% 

2014 90 5 5,6% 

2015 87 7 8,0% 

Forrás: települési adatok   

 
A HEP elkészítésének évéhez képest a munkanélküliek száma a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 
jogosultság tekintetében kevesebb, mint a felére csökkent, 2015-ben 14,9% volt. Rendszeres szociális 
segélyt az elmúlt három évben senkinek nem állapított meg az önkormányzat. 
Lakásfenntartási támogatásban 2013-ban 157 fő, 2014-ben 143 fő, majd 2015-ben 117 fő. 
A vonatkozó adatokat az alábbi összefoglaló táblázatban rögzítettük: 
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33..33..33..  sszzáámmúú  ttáábblláázzaatt--  RReennddsszzeerreess  sszzoocciiáálliiss  sseeggééllyybbeenn  ééss  ffooggllaallkkoozzttaattáásstt  hheellyyeetttteessííttőő  ttáámmooggaattáássbbaann  rréésszzeessíítteetttteekk  

sszzáámmaa  
rendszeres 

szociális 
segélyben 

részesülők   

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás (álláskeresési 

támogatás) 
év 

fő 
15-64 

évesek 
%-ában 

fő munkanélküliek %-ában 

Azoknak a száma, akik 30 nap 
munkaviszonyt nem tudtak igazolni és az 

FHT jogosultságtól elesett  

Azoknak a száma, 
akiktől helyi 

önkormányzati rendelet 
alapján megvonták a 

támogatást 

2008 5 0,51 5 6,4 0 0 

2009 7 0,83 19 17,1% 0 0 

2010 5 0,51 28 22,8% 0 0 

2011 8 0,84 26 19,8% 0 0 

2012 2 0,19 51 33,6% 3 0 

2013 0 0 17 16,7% na 0 

2014 0 0 21 23,3% na 0 

2015 0 0 13 14,9% na 0 

 
 

A foglalkoztatással, a szegénység kockázatának csökkentésével kapcsolatosan megfogalmazott 
intézkedések (2012) 

 
 

Nő a munkanélküliség, nő a szegénység kockázata (települési szint2) 

Intézkedés címe Foglalkoztatást segítő programok  

Feltárt probléma 

 

Gyesről, Gyedről visszatérők számára kevés a munkahely és a településen nincs 
bölcsőde, sem családi napközi 

Rövid- közép és hosszú 

távú célok 

Rövid távú cél a jelzett korosztályok speciális problémáinak feltérképezése 
Közép: elkészülnek azok a programjavaslatok, programtervek, amelyek a speciális 
korosztályt célozzák. A programok elindulnak. 
Hosszú távú cél: a programok fenntartása által a foglalkoztatás javul 

Tevékenységek 

A célcsoport specifikus problémák feltérképezése 
Programjavaslatok megfogalmazása 
Programok elindítása és a foglalkoztatás emelése 

Résztvevők és felelős önkormányzati felelős 

Partnerek foglalkoztatók, civil szervezetek, munkaügyi központ 

Határidő(k)  2015.03.31. 

Eredményességi mutatók  1 db átfogó, komplex beavatkozásokat tartalmazó programterv létrehozása 

Kockázatok  

és csökkentésük eszközei 

Kockázat: programterv nem észül el; 
programok nem hozzák meg a várt 
hatásokat 

folyamatos belső monitoring 
biztosítása; szakmai felülvizsgálat 
évenként 

Szükséges erőforrások humán; programmegvalósításhoz pályázati források 

 
Óvoda-bölcsődei csoport kialakítására került sor, amely 2014. óta működik. A csoportba járó bölcsődés 
kisgyermekek száma jelenleg 5 fő. Az önkormányzat 2017 szeptemberétől önálló bölcsődei csoport 
működtetését tervezi az óvoda keretein belül. Az önkormányzat a pályázatainál előnyben részesíti azokat, 
akik GYES-ről, GYED-ről visszatérők. Az önkormányzatnál dolgozó pályázati referens is így került 
alkalmazásra programban került felvételre. 
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Nő a munkanélküliség, nő a szegénység kockázata (települési szint3) 

Intézkedés címe Felnőttképzési programok 

Feltárt probléma 

 

A foglalkoztatottsági helyzet egyértelműen mutatja, hogy a kedvezőtlen 
foglalkoztatási adatok az iskolai végzettséggel szoros összefüggést mutatnak. A 
felnőttképzés esetében alacsony a képzésben részt vevők száma, középfokú 
oktatásban 2011-ben összesen 224 fő vett részt. 

Rövid- közép és hosszú 

távú célok 

Rövidtávú: rövidtávon szükséges felmérni, hogy melyek azok a területek, amelyek 
a felnőttképzés keretei között elsajátítható képzéseket tudnak biztosítani. Erre 
vonatkozó felmérés, és programterv elkészül. 
Középtávú: A foglalkoztatást támogató képzési programok felkutatásával, egyéb 
képzési formák (pl. tranzitfoglalkoztatás, folyamatba ágyazott képzés stb.) 
elindításával a felnőttképzésbe vont felnőttek száma emelkedik, a képzések 
elvégzése után mérésre kerül, hogy a végzettek elhelyezkedése miként valósul 
meg.  
Hosszú távú: a felnőttképzésbe bevontak száma megduplázódik 

Tevékenységek 

1. Programterv kidolgozása 
2. felmérés elkészítése 
3. Képzési programok elindítása 
4. Szolgáltatás fenntartása 

Résztvevők és felelős önkormányzati felelős 

Partnerek képzőszervezetek, munkaügyi központ, civil szervezetek 

Határidő(k)  
2018.09.30. 1-3 pontok esetén érvényes határidő. A 4. pont esetében a határidő 
nem releváns 

Eredményességi 

mutatók  

 

1 db programterv (amely tartalmazza a helyzetelemzést is) 
A 3-4. pont esetében az indított programok és a bevont emberek száma 

Kockázatok  

és csökkentésük eszközei 

Kockázat: programterv nem észül el; 
az érintett célcsoport nem vesz részt a 
képzéseken 

folyamatos belső monitoring biztosítása; 
célzott kommunikáció a célcsoport felé; 
munkáltatói kommunikáció 

Szükséges erőforrások humán erőforrás, esetlegesen pályázati forrás bevonása 

A tervezett intézkedések megvalósulása: 

A Kisteleki Munkaügyi Kirendeltség szervezésében valósultak meg képzések. Ezeken a tanfolyamokon 
összesen 49 fő vett részt. Közülük huszonheten alapkompetencia, 22 fő pedig szakmai képzésbe jártak. 

 

Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
 
Pusztaszeren az egészségügyi alapellátás biztosított. A népegészségügyi szűrővizsgálatokat a lakosság 
igénybe veszi. Egészségvédelmi programokat az iskola és civil szervezetek is rendeznek az Önkormányzat 
aktív szerepvállalása mellett. A különböző ellátásokra vonatkozóan tájékoztatókat függeszt ki az 
Önkormányzat a Polgármesteri Hivatalban. 
 
Közgyógyellátás 

Az 1993. évi III. törvény 49-53. §-a valamint a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 35-49. §-a szabályozza az 
ellátást. A gyógyszerkeret 2016. évi összegét a 2015. évi C. törvény 64. §-a határozza meg. 

 

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére - egészségi állapota megőrzéséhez és 
helyreállításához - az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó 
hozzájárulás.  
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A jogosultsági feltételi 
Alanyi jogcímen közgyógyellátásra jogosult a jövedelmi helyzettől és a havi rendszeres gyógyszerkiadástól 
függetlenül:  

a) az átmeneti gondozásban részesülő, és a nevelésbe vett kiskorú;  
b) az aktív korúak ellátására jogosult egészségkárosodott személy;  
c) a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott;  
d) a központi szociális segélyben részesülő;  
e) a rokkantsági járadékos;  
f) az, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül; 
g) az, aki rokkantsági ellátásban részesül, az alábbi esetekben: 1) az egészségi állapota a rehabilitációs  
hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg a 30%-os mértéket 2) aki rokkantsági ellátásban  
részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt  
jogosult;  
h) aki öregségi nyugdíjban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti  
rokkantsági nyugdíjra volt jogosult;  
i)aki öregségi nyugdíjban részesül, és a nyugdíjra való jogosultságának megállapítását megelőző  
napon rokkantsági ellátásban részesült az 1) illetve 2) pontban ismertettek szerint. 
 

Ellátás formája 
Közgyógyellátás az alábbi jogcímeken állapítható meg:  

a) alanyi jogcím 
b) normatív jogcím 

A járási hivatal alanyi jogcímen közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg annak a személynek a 
kérelmére aki a Jogosultság részben felsorolt ellátások valamelyikében részesül.  
A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy térítésmentesen jogosult  
        a)a társadalombiztosítási támogatásba befogadott járóbeteg ellátás keretében rendelhető  

gyógyszerekre gyógyszerkerete erejéig  
b) egyes, külön jogszabályban meghatározott gyógyászati segédeszközökre orvosi rehabilitáció 
céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra. 

A gyógyszerkeret egyéni gyógyszerkeretből, és eseti keretből tevődik össze.  
Az egyéni gyógyszerkeret összege a jogosult havi rendszeres gyógyszerköltsége, melynek összege 2016. 
évben legfeljebb 12.000 Ft/ hó lehet. (Ez éves szinten 144.000 Ft). Amennyiben az egyéni rendszeres 
gyógyszerköltség a havi 1000 Ft-ot nem éri el, egyéni gyógyszerkeret nem kerül megállapításra.  
Az eseti keret minden ellátottra egyaránt vonatkozó átalány összeg, mely az esetenként felmerülő 
gyógyszerszükséglethez jelent hozzájárulást. Éves összege 2016-ben 6000 Ft. 
A gyógyszerkeret csak az igazolvány érvényességi ideje alatt használható fel. A gyógyszer térítési díját nem 
lehet részben gyógyszerkeretből, részben a jogosult saját költségéből fedezni. ( Az éves gyógyszerkeret 
kimerülése előtt azonban a gyógyszerkeretből még rendelkezésre álló, a jogosult részére rendelt gyógyszer 
térítési díját el nem érő maradványösszeg a gyógyszer térítési díjának kiegészítésére is felhasználható, 
ebben az esetben a maradványösszeg és a gyógyszer térítési díja közötti különbözetet a közgyógyellátott 
fizeti meg.) 
 
Igénybenyújtás formája 
A közgyógyellátás iránti kérelmet a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalnál, a 
kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy közös 
önkormányzati hivatalánál, valamint a kormányablaknál lehet benyújtani a 63/2006. (III. 27.) Korm. 
rendelet 9. számú melléklete szerinti formanyomtatványon. A kérelem elbírálásához a havi rendszeres 
gyógyító ellátásokról a 10. számú mellékletet képező igazolást a háziorvos tölti ki. A háziorvosi igazolást – a 
beteg szignóját követően – zárt borítékban a kérelmező nevének és Társadalombiztosítási Azonosító 
Jelének feltüntetésével kell csatolni a kérelemhez.  
Nem kell csatolni a háziorvos igazolását, ha a kérelmező nyilatkozik arról, hogy egyéni gyógyszerkeret 
megállapítására nem tart igényt. 
Folyósítás 
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A közgyógyellátásra való jogosultságról, a jogosultság kezdő időpontjáról, és – szakhatósági állásfoglalás 
alapján – a gyógyszerkeretről a járási hivatal határozatban dönt.  
A jogosultság két évre kerül megállapításra. A közgyógyellátásra való jogosultság kezdő időpontja a 
jogosultságot megállapító határozat meghozatalát követő 15. nap. 
  
A közgyógyellátás iránti kérelem az előzőleg megállapított jogosultság időtartama alatt, annak lejártát 
megelőző három hónapban is benyújtható. Amennyiben az ellátásban részesülő személy egészségi 
állapotában, a gyógykezelését szolgáló terápiában, illetőleg a keret megállapításakor figyelembe vett 
gyógyszerek térítési díjában változás következik be lehetőség van az egyéni gyógyszerkeret év közbeni 

felülvizsgálatára, melynek során az egyéni gyógyszerkeret újbóli megállapítására abban az esetben kerül 
sor, ha a gyógyszerköltség havi változásának összege az 1000 forintot eléri.  
A jogosultság lejártát megelőző három hónapban az egyéni gyógyszerkeret felülvizsgálatát nem lehet kérni.  
Az igazolvány a jogosultsági idő lejárta előtt hatályát veszti ha:  

a) közgyógyellátásra való jogosultságot megszüntették, vagy  
b) az igazolványt a közgyógyellátásra való jogosultság igazolására alkalmatlanná nyilvánították, 

visszavonták, vagy  
c) a jogosult meghalt. 
 
Meg kell szüntetni a közgyógyellátásra való jogosultságot, ha:  

a) az igazolvány kiállítására jogosultság hiányában került sor, vagy  
b) a jogosultság az igazolvány kiállítását követően megszűnt, vagy  
c) a jogosult az igazolványt rosszhiszeműen, a jogszabályokkal ellentétesen használta fel. 

 

Fellebbezés 

Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, 
fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja. A fellebbezést 
a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni. A fellebbezést annál a hatóságnál kell 
előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta. Bírósági felülvizsgálatra csak akkor kerülhet sor, ha a 
hatósági eljárásban az ügyfél vagy az ügyfelek valamelyike a fellebbezési jogát kimerítette. Az ügyfél a 
hatóság jogerős határozatának felülvizsgálatát a határozat közlésétől számított harminc napon belül 
jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a közigazgatási ügyekben eljáró illetékes bíróságtól a határozatot 
hozó hatóság elleni kereset indításával. 

 
Prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való 
hozzáférés a településen biztosított. 
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44..  AA  ggyyeerrmmeekkeekk  hheellyyzzeettee,,  eessééllyyeeggyyeennllőőssééggee,,  ggyyeerrmmeekksszzeeggéénnyysséégg  
 

 

4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 

év 
védelembe vett  

18 év alattiak száma 
Megszűntetett esetek száma a  

18 év alatti védelembe vettek közül 
veszélyeztetett kiskorú 

gyermekek száma 

2008 0 0 4 

2009 0 0 17 

2010 4 1 16 

2011 3 2 18 

2012 1 0 7 

 
A településen nincs információ a veszélyeztetett gyermekek létszámának alakulásáról az elmúlt három évre 
vonatkozóan. 2012 óta a gyámügyi feladatokat a Kisteleki Járási Hivatal látja el, az alábbiak szerint: 
 
A Szociális és Gyámhivatal szakmai irányítója a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter. A 
Szociális és Gyámhivatal ellátja az illetékességi területéhez tartozó települési önkormányzatok jegyzőinek és 
a járási gyámhivataloknak a szakmai irányítását, felügyeletét és ellenőrzését. 
A Szociális és Gyámhivatal első, illetve másodfokú hatósági jogkört gyakorol gyermekvédelmi és gyámügyi, 
valamint szociális hatósági ügyekben. Ennek keretében első fokon engedélyezi, illetve ellenőrzi a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szolgáltatók, intézmények, hálózatok 
működését. Másodfokon eljár a települési önkormányzatok jegyzőinek, a járási gyámhivataloknak a 
gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági ügyeiben, valamint meghatározott esetekben az ideiglenes hatályú 
elhelyezés tekintetében, illetve a gyermekvédelmi jelzőrendszer elégtelen működése esetén megteszi a 
szükséges intézkedéseket. 
A hivatal feladatai közé tartozik, hogy ellenőrizze a gyámhatóságok gyámügyi és gyermekvédelmi hatósági 
tevékenységének jogszerűségét, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók tevékenységét. 
Tájékoztatást nyújt továbbá a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénybevételi feltételeiről, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban, a helyben 
igénybe vehető ellátások és szolgáltatások köréről, feltételeiről. 
A Szociális és Gyámhivatal szervezi a hivatásos gondnokok képzését, illetve az egyéb ágazati képzéseket. 
Elősegíti és koordinálja a bűnelkövetés, illetve a bűnismétlés megelőzését célzó programok indítását. Intézi 
a mozgássérültek gépjármű (és kerekesszék) szerzési támogatásával kapcsolatos ügyeket, valamint ellátja az 
egyes lakáscélú kölcsönökből eredő törlesztési kötelezettséggel kapcsolatos ügyek felügyeletét. 
 
PTR szolgáltatások nyilvántartása: a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények 
és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális 
és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 
 
A szociális, gyermekjóléti és gyermek-védelmi intézmények működésének engedélyezése esetén II. fokú 

hatósági jogkör: 

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 
ellenőrzéséről szóló369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyes szakmai feladatairól és működési feltételeiről 
szóló 15/1998. (IV. 30.) Korm. rendelet 
 
Nemzeti Drogellenes Stratégiában irányelvek, standardok fejlesztése: 80/2013. (X. 16.) OGY határozat a 
Nemzeti Drogellenes Stratégiáról (2013-2020) 
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 
 

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

év Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesítettek száma 

Ebből tartósan 
beteg 
fogyatékos 
gyermekek 
száma 

Kiegészítő 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesítettek 
száma  

Ebből tartósan 
beteg 
fogyatékos 
gyermekek 
száma 

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesítettek száma 

2008 138 8 0 0 0 

2009 130 9 0 0 4 

2010 139 10 0 0 0 

2011 142 12 0 0 0 

2012 138 10 0 0 0 

2013  135 8   0  0  0 

2014  124  9  0  0  0 

2015  113  8  0  0  0 

 
Az elmúlt évek viszonylatát vizsgálva megállapítható, hogy 2011-ben voltak a jogosultak legnagyobb 
számban erre a támogatásra (142 fő). A gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma 2012-ben 138 fő 
volt, itt néhány fős csökkenés figyelhető meg. 2013-ban 135 fő, 2014-ben 124 fő, 2015-ben 113 fő volt a 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek száma a faluban. A tartósan beteg, fogyatékos 
gyermekek száma a vizsgált években 8-12 között mozgott. 
 
Kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 
 

4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma 

év  Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 
száma óvoda 

Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 
száma iskola  
1-8. évfolyam 

50 százalékos mértékű 
kedvezményes 
étkezésre jogosultak 
száma 1-13. évfolyam 

 Ingyenes 
tankönyv-
ellátásban 
részesülők 
száma 

Óvodáztatási 
támogatásban 
részesülők 
száma  

Nyári 
étkeztetésben 
részesülők 
száma 

2008 25 42 11 50 0 32 

2009 22 39 8 47 2 32 

2010 29 41 10 49 2 52 

2011 33 43 9 50 3 81 

2012 30 57 9 53 1 60 

2013  17  51 8  81  2   0 

2014  14  49  9  84  2  0 

2015  33  49  6  84  0  0 

Forrás: intézményi adatszolgáltatás 
 

 

Az elmúlt évek változásait a fenti táblázat mutatja3.  
Ingyenes étkezésben az elmúlt évben 33 fő részesül az óvodában – ez az előző évinek több mint a duplája - 
és 49 gyermek az általános iskola 1-8 osztályában. Az 50%-os térítésre jogosultak hatan voltak, ingyenes 
tankönyvellátást 2015-ben 84 diák kapott. Óvodáztatási támogatásban mindössze nem részesült egyetlen 
család sem. 
 
Magyar állampolgársággal nem rendelkező illetve átmeneti nevelésbe vett gyermek a településen nem él.  

                                                           
3 Forrás: intézményi adatszolgáltatás, iskolai adatok 
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A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek 
szolgáltatásokhoz való hozzáférése 
 

Védőnői ellátás 2008-2015 között: 
 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

év védőnői álláshelyek száma Egy védőnőre jutó gyermekek száma 

2008 1 78 

2009 1 66 

2010 1 58 

2011 1 55 

2012 1 54 

2013 1 72 

2014 1 60 

2015 1 55 
 

4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3. 

év 
3-6 éves korú 

gyermekek 
száma 

óvodai 
gyermek-
csoportok 

száma 

óvodai 
férőhelyek 

száma 

óvodai 
feladat-
ellátási 

helyek száma 

óvodába beírt 
gyermekek 

száma 

óvodai 
gyógypedagógiai 
csoportok száma 

2008 47 2 60 1 50 0 

2009 45 2 60 1 50 0 

2010 46 2 60 1 55 0 

2011 44 2 60 1 45 0 

2012 53 2 60 1 39 0 

2013  34 2 50 1 34 0 

2014 31 2 45 1 35 0 

2015 28 2 45 1 32 0 

Forrás: települési adatok 
   

Mivel a születések száma csökken, az óvodába beíratott gyermekek létszáma is alacsonyabb, mint az elmúlt 
években. Az, hogy más településre vinnék gyermekeiket óvodába a szülők, Pusztaszeren nem jellemző. 
 

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma 

Általános iskola  
1-4 évfolyamon 
tanulók száma 

Általános iskola  
5-8 évfolyamon 
tanulók száma 

általános 
iskolások száma 

napközis 
tanulók 
száma tanév 

fő fő fő fő % 

2010/2011 43 38 81 38 46,9% 

2011/2012 52 37 89 43 48,3% 

2012/2013 58 47 105 50 47,6% 

2013/2014 63 45 108 68 63% 

2014/2015 65 49 104 63 55,3% 

2015/2016 53 49 102 71 69,6% 

Forrás: iskolai adatok     

 
Az iskolában tanuló diákok száma évről évre fokozatosan, lassú ütemben, de csökken. Az általános iskolai 
létszámokban három év múlva várható emelkedés, amikor a 2013-ban születettek elérik a tanköteles 
életkort. Az intézményt a katolikus egyház tartja fenn és része egy a térség több iskoláját tömörítő 
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hálózatnak, amelyhez Pusztaszeren kívül Baks – mint székhelyintézmény – Ópusztaszer és Tömörkény is 
csatlakozott. A Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda intézményben magas a HHH diákok aránya: 
Baks 168 fő HHH 42,85%, SNI 31%: Ópusztaszer 126 fő HHH 23,8%, SNI 13,49% Pusztaszer 114 fő HHH 
10,52%, SNI 18,24%.  
A diákok kompetenciamérési eredményei elmaradnak az országos átlagtól.  
 

1. számú táblázat: Kompetenciamérés eredményei a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola 
telephelyeinek 6. és 8. évfolyamán 2013-2014-es tanév 

évfolyam mérési terület országos átlag Baks Tömörkény Pusztaszer Ópusztaszer Előny 8,43  Határ 7 

6. osztály matematika 1489 21 fő – 1349 9 fő - 1513 10 fő - 1486 21 fő – 1344 1363 1385 

  szövegértés 1497 1411 1602 1303 1364 1371 1392 

8. osztály matematika 1620 24 fő – 1858 15 fő - 1589 10 fő - 1427 14 fő – 1399 1483 1507 

  szövegértés 1555 1794 1593 1386 1427 1424 1446 

 
 

Forrás: Esélyegyenlőségi audit
4 

 
A fenti táblázatból jól látszik, hogy a diákok teljesítménye a hatodik évfolyamon 3 ponttal, a szövegértés 
194 ponttal marad el az országos átlagtól, ami nagyon jelentős elmaradás. A 8. évfolyamra a hátrány 193 
pontra növekszik a matematikai készségek terén, ugyanakkor a szövegértésben a diákok felzárkóznak és az 
országos átlagot 169 értékponttal meghaladó eredményeket érnek el. 
 

1. számú táblázat: Évfolyamismétlők aránya, 2013-2015 

Évfolyamismétlők aránya % 

  
Tanév 

Baks Pusztaszer Ópusztaszer 

Összlétsz
ámon 
belül 

HH/HHH 
gyermekek 
körében 

SNI 
gyermek
ek 
körében 

Összlétsz
ámon 
belül 

HH/HHH 
gyermekek 
körében 

SNI 
gyermek
ek 
körében 

Összlétsz
ámon 
belül 

HH/HHH 
gyermekek 
körében 

SNI 
gyermek
ek 
körében 

2012/2013 5 4 5 3 0 14 4 3 2

2013/2014 5 4 6 2 7 5 8 6 3

2014/2015 10 8 7 2 6 5 7 5 5

 
. 

Forrás: Esélyegyenlőségi audit 
 
A lemorzsolódó diákok száma Pusztaszeren alacsonyabb, mint a környező településeken működő 
tagiskolákban. Közöttük halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nincsenek. A továbbtanulási 
mutatókat az alábbi összefoglalás tartalmazza: 
A továbbtanulási mutatók változása néhány tanévre visszamenően követhető csupán a 
forrástanulmányban5 fellelhető információk szerint.  Az adatokból követhető, hogy a csupán gimnáziumi 
érettségit adó képzések iránt a diákok érdeklődése csökken, míg a szakközépiskolában továbbtanuló 
fiatalok száma megháromszorozódott a 2012/2013-as tanévhez képest. 
 

                                                           
4 Esélyegyenlőségi audit - a TÁMOP 3.1.4.C-14 kódszámú „Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem” című pályázati 
felhíváshoz kapcsolódóan. Szerző: Polyák Teréz,2015 

5 Ld mint fent 
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1. számú táblázat: Továbbtanulási mutatók, 2012-2015 

  
  
Tanév 

Továbbtanulási adatok 

Baks Pusztaszer Ópusztaszer 
 

gimná
zium 

szak-
közép-
iskola 

szak-
iskola 

össz-
létszám gimnáz

ium 

szak-
közép-
iskola 

szak-
iskola 

össz-
létszám gimná-

zium 

szak-
közép-
iskola 

szak-
iskola 

nem 
tanul 
tovább 

össz
létszám

2012/2013 9 6 4 19  2  2  6 10  0  12  2 0 14

2013/2014 5 9 12 26  3  6  5 14  3  6  7 0 17

2014/2015 2 11 8 21  1  6  5 10  1  9  9 2 21

 
 

Forrás: Esélyegyenlőségi audit 
 
A hátránykompenzáció érdekében a fenntartó 2015-ben pályázott az Innovatív iskola – TÁMOP 3.1.4. – 
konstrukció keretein belül támogatásra, amelyet el is nyert. A pályázatot az országos kompetenciamérés 
átlageredményétől elmaradó intézmények számára írták ki. Azok az alapfokú oktatást végző iskolák 
nyújthattak be programtervet, amelyekben a 6. 8. és 10. évfolyamok bármelyikében az országos 
kompetenciamérés 2013. évi telephelyi jelentéseiben vagy a matematika, vagy pedig a szövegértés 
átlageredménye az országos átlagtól legalább 7%-kal elmaradtak. A szakmai értékelés során előnyben 
részesítették azon feladatellátási helyeket, melyekben az országos átlagtól való elmaradás a 8,43%-ot is 
meghaladta 
 

 
Általános javaslatok az eredményesség fejlesztéséhez 

 
- közösségépítő tevékenységek ösztönzése és közösségépítő programok szervezése intézményi és 

tagintézményi / települési szinten egyaránt 
- az oktatási / pedagógiai programok összeállítása úgy, hogy alulról építkezve, az intézményi szintű 

változások tervezésével - azonos szemléletben és célokkal - induljon el a fejlesztési folyamat 
kidolgozása 
- szemléletváltást és rendszeres információáramlást célzó összejövetelek, képzések szervezése 
- tanácsadói munkacsoport működtetése az intézményben, amely munkacsoport mobilis, és az 

adott problémához igazított tanáccsal szolgál – fontos a jelenlét! Semmiképpen nem elegendő csupán 
papír-alapú döntések meghozatala! 
- széles körben kell megismertetni az intézményekben tanító pedagógusokkal a kompetencia alapú 

oktatás j módszereit és lehetőségeit, a nonformális ismeretátadás számos módját, a konfliktus – és 
agressziókezelés módszertant és elfogadtatni a kompetenciamérések létjogosultságát és meggyőzni 
őket hosszú távú hasznáról 
- célszerű fejlesztési elemek lehetnek a diákok társadalmi integrációját támogató programok, az 

ugyanezen célért munkálkodó civil szervezetek támogatása 
- „képessé tevő”, motiváló képzések szervezése a helyi közvélemény, a diákok és pedagógusok 

számára egyaránt  
- támogató szolgáltatások biztosítása pl. pályaválasztási tanácsadó és / vagy pályatanácsadói 

programok rendszeressé tétele – pl. hazai és uniós forrásokat lehetne biztosítani az általános iskola, a 
középiskolák és a Munkaügyi Központ vagy akár a programokba bevont gazdasági szereplők közös 
programjaira 
- kiemelten fontos a szemléletváltást elősegítő vegyes célcsoportú képzések megvalósítása  

Forrás: Esélyegyenlőségi audit 
 
 
 
 
 



 28 

A gyermekek esélykompenzációja érdekében tervezett intézkedések (2012) 
 

Gyermekek1 

Intézkedés címe Adatgyűjtés 

Feltárt probléma 

 

A gyermekekkel kapcsolatban nem állnak rendelkezésre mindenre kiterjedő 
részletességű adatok 

Rövid- közép és hosszú 

távú célok 

Az adatgyűjtés célja, hogy az esélyegyenlőségi területen megbízható, a helyi 
szakpolitikák tervezésére alkalmas, naprakész adatok legyenek.  
Rövidtávon szükséges kialakítani az adatgyűjtés módszertanát és kialakítani 
azt a munkacsoportot (felelősöket), amely (akik) képesek megfelelő 
metodikával az adatok gyűjtésére, elemzésére.  
Közép- és hosszútávon ki kell alakítani a folyamatos adatgyűjtést, 
felülvizsgálatot. 

Tevékenységek 

Munkacsoport létrehozása, felelősök kijelölése;  
adatforrások meghatározása;  
adatok gyűjtése és elemzése 

Résztvevők és felelős ágazati felelős 

Partnerek 
lehetséges adatszolgáltatók, a célcsoport számára ellátást biztosító 
szolgáltatók 

Határidő(k)  2016.12.31. 

Eredményességi 

mutatók  
Az adatbázis létrejötte;  

Kockázatok  

és csökkentésük eszközei 

Nem kerül kijelölésre felelős;  
HEP vállalásainak szeptemberi belső monitoringja 

Szükséges erőforrások 
humán erőforrás, pályázati források, amelyek az informatikai fejlesztéseket az 
önkormányzatnál lehetővé teszik 

 

Gyermekek2 

Intézkedés címe Gyermekszegénység kockázatának csökkentése 

Feltárt probléma 

 

A foglalkoztatási és családtámogatási programok a gyermekek érdekében; mivel 
településünkön számos foglalkoztatott nélküli család nevel gyermeket és  
a szegénység kockázatát csökkenteni kell 

Rövid- közép és hosszú 

távú célok 

Cél a gyermekszegénység kockázatának csökkentése 
Rövidtávon szükséges a szemléletformálás és családtámogatási programok 
bevezetése.  
Közép- és hosszútávon munkahelyteremtésre és folyamatos figyelemmel 
kísérésre van szükség az adott területen. 

Tevékenységek 

Munkacsoport létrehozása, felelősök kijelölése;  
Forrásfigyelés. 
Pályázati programok kidolgozása a munkahelyteremtés érdekében. 

Résztvevők és felelős ágazati felelős 

Partnerek lehetséges adatszolgáltatók, a célcsoport számára ellátást biztosító szolgáltatók 

Határidő(k)  2017.12.31. 

Eredményességi 

mutatók  
Az adatbázis létrejötte; HEP hiányzó mellékleteinek feltöltése 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Nem kerül kijelölésre felelős;  
HEP vállalásainak szeptemberi belső monitoringja 

Szükséges erőforrások 
humán erőforrás, pályázati források, amelyek az informatikai fejlesztéseket az 
önkormányzatnál lehetővé teszik 
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A tervezett intézkedések megvalósulása: 
A munkahelyteremtésre vonatkozó tervek a közmunkaprogrammal részben megvalósultak. Az iskolai 
adatok pontosításra kerültek. Az intézmény részt vett hátránykompenzáló projekt megvalósításában, amely 
a fenntartó katolikus egyház 
 
Az esélyegyenlőségi auditban olvasható intézkedési javaslatok6 

• Az egyes tagiskolák Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzésének és Intézkedési Tervének 

aktualizálása, a Helyi Esélyegyenlőségi Programokkal való szinkronizálása, illetve az egész intézményre 

vonatkozó Esélyegyenlőségi Terv összeállítása. 

• Intézményi Fejlesztési Stratégia készítése, amely rövid távú célként egy éves, hosszú távú célként 

maximum 5 éves időtartamra fogalmaz meg fejlesztési javaslatokat. 

• Az IPR fejlesztő teamek fenntartása tagintézményenként, amelyek figyelemmel kísérik a hh/hhh diákok 

iskolai előmenetelének sikerességét. 

• Tanórán kívüli ismeretszerzési alkalmak biztosítása a diákok teljesítménynövelés, az oktatás 

eredményességének javítása érdekében7. Amennyiben az intézménynek / Fenntartónak erre nincs 

forrása, akkor az, pályázatok útján is biztosítható. 

• Olyan pályaorientációs programok bevezetése és rendszeressé tétele az egyes tagintézményekben, 

amelyek lehetővé teszik a diákok számára az eddigieknél sokkal több szakma megismerését, kiszélesítve 

ezzel a választási lehetőségeket. 

• Az esélyegyenlőséget célzó és multikulturális programok rendszeressé tétele az egyes 

tagintézményekben.  

• Roma diákok bevonása a programokba úgy is, ha azok nem az adott településen élnek és nem a 

tagintézménybe járnak. Lehetséges mód erre közös – kifejezetten a térségi roma integrációt célzó – 

rendezvényeken, vagy akár „virtuális tanoda”-programok keretében van, ahol olyan diákok és 

pedagógusok kerülnek interaktív kapcsolatba egymással infokommunikációs eszközök használatának 

segítségével akik – romák és nem romák vegyesen. Így segíthető az elfogadás és tolerancia iránti attitüd 

kialakítása azoknak a diákoknak a körében is, akiknek nincsenek roma iskolatársai. 

• Lehetséges életpályamodellek tervezése és a jövőbeli programok, a szülőkkel közös tervezése annak 

érdekében, hogy az esélyegyenlőségi elveket a pedagógusok viselkedése és attitüdjének 

megtapasztalása által ismerjék meg és azonosuljanak azzal. 

• Társadalmi Kerekasztal, mint problémamegoldó modell bevezetése a településeken a Gyermekjóléti és 

Családsegítő Szolgálattal közösen. 

• Az iskolai eredmények során a tanulók önértékelésének bevezetése és alkalmazása havonta egyszer, 

amely alkalmak lehetővé teszik, hogy a diákok a valós teljesítmény és nem a származás alapján 

rangsorolják egymást és mérjék a saját teljesítményüket a társaikéhoz. 

Forrás: Esélyegyenlőségi aduit 

                                                           
6 A Tanoda pályázatok erre lehetőséget adnak a közeljövőben. 
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55..  AA  nnőőkk  hheellyyzzeettee,,  eessééllyyeeggyyeennllőőssééggee  

A nők esélyegyenlősége érdekében tervezett intézkedések (2012) 

Nők1 

Intézkedés címe Adatgyűjtés 

Feltárt probléma 

 

A nők helyzetével kapcsolatban nem állnak rendelkezésre a településen teljes 
körűen az adatok. 

Rövid- közép és hosszú 

távú célok 

Az adatgyűjtés célja, hogy az esélyegyenlőségi területen megbízható, a helyi 
szakpolitikák tervezésére alkalmas, naprakész adatok legyenek a nőkről. 
Rövidtávon szükséges kialakítani az adatgyűjtés módszertanát és kialakítani azt a 
munkacsoportot (felelősöket), amely (akik) képesek megfelelő metodikával az 
adatok gyűjtésére, elemzésére.  
Közép- és hosszútávon ki kell alakítani a folyamatos adatgyűjtést, 
felülvizsgálatot. 

Tevékenységek 

Munkacsoport létrehozása, felelősök kijelölése;  
adatforrások meghatározása;  
adatok gyűjtése és elemzése 

Résztvevők és felelős ágazati felelős 

Partnerek lehetséges adatszolgáltatók, a célcsoport számára ellátást biztosító szolgáltatók 

Határidő(k)  2018.12.31. 

Eredményességi 

mutatók  
Az adatbázis létrejötte; HEP hiányzó mellékleteinek feltöltése 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Nem kerül kijelölésre felelős;  
HEP vállalásainak szeptemberi belső monitoringja 

Szükséges erőforrások 
humán erőforrás, pályázati források, amelyek az informatikai fejlesztéseket az 
önkormányzatnál lehetővé teszik 

 

Nők esélyegyenlősége2 

Intézkedés címe Nők álláskeresési támogatása 

Feltárt probléma A nők magasabb munkanélkülisége (52,46%) a településen. 

Rövid- közép és hosszú 

távú célok 

A beavatkozás célja a női álláskeresők helyzetének javítása. A jelenlegi felmérés 
néhány alapadatra tudott fókuszálni, ezért azok felülvizsgálata indokolt.  
Rövid távú cél: az adatok felülvizsgálata, programterv elkészítése 
Középtávú: a program elindítása, a női munkavállalás 1-3 célzott program 
keretein belül javul; 
Hosszú távú cél, hogy a nők esetében javuljon a női foglalkoztatás 

Tevékenységek 
Adatfelvétel, elemzés elkészítése 
Programterv összeállítása, programok elindítása, program fenntartása 

Résztvevők és felelős önkormányzati felelős 

Partnerek 
érdekvédelmi szervezetek; foglalkoztatók; a területen gyakorlattal rendelkező 
szervezetek 

Határidő(k)  2018.12.31. 

Eredményességi 

mutatók  

 

Rövidtávon: 1 db programterv elkészítése. Középtávon: programok elindítása 
Hosszútávon: a program hatására javul a munkanélküliségi ráta; a program 
fenntartása 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázat: programterv nem készül el; 
programok nem hozzák meg a várt 
hatásokat 

folyamatos belső monitoring 
biztosítása; szakmai felülvizsgálat 
évenként 

Szükséges erőforrások EU-s és haza pályázati források  
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A tervezett intézkedések megvalósulása: 
 
Az önkormányzat gyesen, lévő munkatársa visszatérést segítette a munkaerőpiacra azzal, hogy pályázati 
referensként alkalmazta. Ő rugalmas munkaidőben és munkarend szerint, távmunkában is dolgozhat. Az öt 
fős bölcsőde is a nők munkaerőpiacra való visszatérését segíti. 

66..  AAzz  iiddőősseekk  hheellyyzzeettee,,  eessééllyyeeggyyeennllőőssééggee  

Idősek1 

Intézkedés címe Egészségügyi programcsomag kidolgozása 

Feltárt probléma 

 

A férfiak kedvezőtlen egészségi állapota tapasztalható a településen. Elhalálozásuk 
nagyobb arányú 50 éves kor felett, mint a nőké. 

Rövid- közép és hosszú 

távú célok 
A beavatkozás alapvető célja, az életminőség javítása, férfi halandóság csökkentése 

Tevékenységek 

A beavatkozás során alapvető tevékenység, hogy a férfiak esetében kerüljenek 
beazonosításra azok a problémák, tipikus megbetegedések, amelyek a férfiak 
magasabb halandóságát okozzák 

Résztvevők és 

felelős 

önkormányzati felelős 
egészségügyi ellátórendszer képviselői 

Partnerek betegképviseleti szervezetek, területen dolgozó civil szervezetek 

Határidő(k)  2017.06.30. 

Eredményességi 

mutatók  

 

A jelzett határidőig 1 db programterv elkészül, s megvalósítása elindul rövidtávon. 
Középtávon a program fenntartása és a halandóság csökkenése látható. 
Hosszútávon a program beépülhet az ellátórendszerbe, így a fenntartása is 
megoldottá válhat. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Célirányos terv nem készül el. A települési egészségterv készítőit, megvalósítóinak 
szakembereit szükséges bevonni a településen.  

Szükséges erőforrások humán erőforrás; a programelemhez pályázati források igénybevétele  

 

Idősek2 

Intézkedés címe Képzési programok 50+ 

Feltárt probléma 

 

a munkanélküliség a korcsoportot kedvezőtlenül érinti (az 51-55 közötti korosztály 
munkanélküliségi mutatója 3,75) 

Rövid- közép és 

hosszú távú célok 

Rövid távú cél a jelzett korosztályok speciális problémáinak feltérképezése 
Középtávon: elkészülnek azok a programjavaslatok, programtervek, amelyek a 
speciális korosztályt célozzák. A programok elindulnak, speciálisan az 50+-osok 
számára indított képzési programok 
Hosszú távú cél: a programok fenntartása által a foglalkoztatás javul 

Tevékenységek 

A célcsoport specifikus problémák feltérképezése 
Programjavaslatok megfogalmazása 
Programok elindítása és a foglalkoztatás emelése 

Résztvevők és 

felelős 
önkormányzati felelős 

Partnerek foglalkoztatók, civil szervezetek, munkaügyi központ; TKKI, egyéb képzők 

Határidő(k)  2018.12.31. 

Eredményességi 

mutatók  
1 db programterv 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázat: programterv nem észül el; 
programok nem hozzák meg a várt 
hatásokat 

folyamatos belső monitoring biztosítása; 
szakmai felülvizsgálat évenként 

Szükséges 

erőforrások 
humán; programmegvalósításhoz pályázati források 
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A tervezett intézkedések megvalósulása: 
 
Az elmúlt három év viszonylatában elmondható, hogy felnőttképzési programokat minden évben biztosított 
az önkormányzat, a Kisteleki Munkaügyi Kirendeltség szervezésében és ezekre az 50 éven felüliek is 
ugyanolyan eséllyel juthattak be, mint a fiatalabbak. Az önkormányzat ezeket a képzéseket széles körben 
propagálta. 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

A fogyatékkal élők esélyegyenlőségének biztosítása a település fontos feladata továbbra is. 
 

Fogyatékkal élők1 

Intézkedés címe 
Részletes adatgyűjtés elvégzése a fogyatékkal élők esélyegyenlőségével 
kapcsolatban 

Feltárt probléma adathiány a területen 

Rövid- közép és hosszú 

távú célok 

Rövidtávon szükséges elvégezni a teljes körű adatfelvételt és elemzést.  
Közép- és hosszú távú beavatkozás ezután tervezhető. 

Tevékenységek 

1) Felmérés elvégzése, adatok felkutatása 
2) Elemzés elkészítése 
3) Beavatkozások megfogalmazása 

Résztvevők és 

felelős 
önkormányzati felelős 

Partnerek érdekvédelmi szervezetek; fogyatékkal élők ellátását végző szervezetek; 

Határidő(k)  2015.12.31. és 2018. 12.31 

Eredményességi 

mutatók  
1) 1-3 pont esetében egyaránt: összefoglaló dokumentum 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázat: programterv nem készül el 
folyamatos belső monitoring 
biztosítása 

Szükséges erőforrások humán erőforrás szükséges 

 

Fogyatékkal élők2 

Intézkedés címe Teljes körű akadálymentesítés a középületekben.  

Feltárt probléma 

 

A településen nem teljes az akadálymentesítés minden típusú fogyatékosság 
tekintetében. 

Rövid- közép és hosszú 

távú célok 

Rövidtávú: a területen adatfelvétel elvégzése és elemzése; lehetséges források 
feltérképezése, a célcsoport informálása és bevonása a tervezésbe  
Közép- és hosszú távú beavatkozás ezután tervezhető. 

Tevékenységek 

1) Felmérés elvégzése, adatok gyűjtése 
2) Forrásfeltárás 
3) Pályázati források lehívásával teljes körű akadálymenetesítés biztosítása 

Résztvevők és 

felelős 
önkormányzati felelős 

Partnerek ágazati ellátók, egészségügyi intézmények; civil szervezetek 

Határidő(k)  2017.12.31. és 2018.12.31. 

Eredményességi 

mutatók  

 

A felmérés elkészülte, HEP pontosítása 
További indikátorok a beavatkozások megfogalmazásánál tervezhetőek.  

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázat: programterv nem készül el 
folyamatos belső monitoring 
biztosítása 

Szükséges erőforrások humán erőforrás szükséges 
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A tervezett intézkedések megvalósulása: 
 
A fogyatékkal élők speciális igényeinek felmérése folyamatban van. Az akadálymenetesítést pályázati 
forrásokból tudná megvalósítani az önkormányzat, de az elmúlt három évben olyan pályázat, amely ezt 
lehetővé tette volna, nem jön..  

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit 
szereplők társadalmi felelősségvállalása 

 
Pusztaszer Község Önkormányzata eszmei, anyagi, szolgáltatási területeken rendszeresen támogatja a helyi 
civil szervezetek, működését, civil kezdeményezések megvalósítását. 
Nemzetiségi önkormányzat nincs, amennyiben a jövőben lesznek olyan kisebbségek, amelyek 
érdekképviseleti tevékenysége indokolja, akkor az önkormányzat a törvényi előírásokhoz igazodva és a 
lehetőségihez mérten támogatja a kisebbségi önkormányzatok létrejöttét. 
Nagycsaládosok egyesülete szervez programokat, a z egyéb civil szervezetek nem aktívak. 
 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi 
önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek, 
stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába 
 

A HEP egyeztetési folyamatába az egyes szereplők az alábbi módon vonhatóak be: 
- Közmeghallgatás 
- Lakossági Fórum 
- Szociálpolitikai Kerek-asztal 
- Polgármesteri, jegyzői, képviselői fogadónap 
- Képviselő-testületi bizottságok ülései 
- Képviselő-testületi ülések 
- média, 
- helyi újság, 
- személyes kapcsolatok 
- honlap. 

 

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását 
szolgáló eszközök bemutatása. 

 

A HEP elkészítése során, több területen megállapítható volt a részleges vagy teljes adathiány, amely 
egyelőre azt tette csupán lehetővé, hogy az adott terület alapvető jellemzőit lehessen bemutatni. A későbbi 
egyeztetési folyamat során várható, hogy további – jelenleg nem ismert – problémák is beazonosításra 
kerülnek. Ezek beépítése a HEP-be és megoldásuk anyagi forrásának azonosítása elengedhetetlen 
jelentőségű lesz.  
Ezen túlmenően szükséges folytatni az önkormányzati adatgyűjtést és a HEP-hez tartozó melléklet teljes 
feltöltése érdekében, valamint ezzel párhuzamosan a HEP felülvizsgálata során konzultációt folytatni 
célzottan az érintett célcsoportokkal/azok képviselőivel.  
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A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM INTÉZKEDÉSI TERVE 
2016 

 
Települési szintet érintő esélyegyenlőségi problémák és intézkedések 
 

Elöregedő a település, nő a szegénység kockázata (települési szint1) 

Intézkedés címe Fiatalok elvándorlásának csökkentése 

Feltárt probléma 

 

A településen a helyi társadalom elöregedése tapasztalható, amely egyik oka a 
fiatalok elvándorlása.  

Rövid- közép és hosszú 

távú célok 

A beavatkozás alapvető célja olyan intézkedések megtétele, amely biztosítani 
tudja a településen való megélhetés lehetőségét.  
Rövid-, közép és hosszú távú célok nem változtak 2012-höz képest. 

Tevékenységek 

Működik a településről elvándoroltak klubja, ezt a programelemet fenntartjuk 
továbbra is. A településvezetés és a civil szervezetek ösztönzik a gyermekvállalást 
a fiatal családok körében. 

Résztvevők és felelős önkormányzati felelős 

Partnerek ifjúságsegítő szervezetek, a területen működő civil szervezetek, foglalkoztatók 

Határidő(k)  2018.12.31. 

Eredményességi 

mutatók  

 

Rövid: 1 db átfogó, komplex programterv elkészülte a probléma megoldására; 
forrásfigyelés / forrásteremtés 
Közép: a program indításáról szóló beszámolók, elvándorlási mutatók 
Hosszú: elvándorlási mutatók csökkenése 

Kockázatok  

és csökkentésük eszközei 

Kockázat:  
nem készül el a programterv; 
nem indul el a megvalósítás 

a programterv elkészítésének szakaszolása 
megtörténik, ezek ellenőrzése, a folyamat 
követése megvalósul a program során 

Szükséges erőforrások humán erőforrás, esetleges pályázati források 

 
Új intézkedés a népességvándorlás csökkentése érdekében 2016-ban 
 

Elöregedő a település, nő a szegénység kockázata (települési szint1) 

Intézkedés címe Fiatalok elvándorlásának csökkentése 

Feltárt probléma 

 

A település nem rendelkezik olyan közösségi térrel, amely lehetővé tenné 
nagyobb közösségi és kulturális rendezvények szervezését. 

Rövid- közép és hosszú 

távú célok 
Közösségi ház építése és üzemeltetése. 

Tevékenységek 
Pályázatfigyelés, lehetőség szerint pályázatok beadása a megfelelő közösségi tér 
kialakítása és üzemeltetése érdekében. 

Résztvevők és felelős 
önkormányzati felelős 
 

Partnerek 
ifjúságsegítő szervezetek, a területen működő civil szervezetek, foglalkoztatók 
 

Határidő(k)  2018.12.31. 

Eredményességi 

mutatók  

 

Beadott pályázatok száma. 
Közösségi rendezvények száma. 

Kockázatok  

és csökkentésük eszközei 

Kockázat:  
nem nyílnak megfelelő források 

folyamatos pályázatfigyelés 

Szükséges erőforrások humán erőforrás, releváns pályázati források 
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Nő a munkanélküliség, nő a szegénység kockázata (települési szint2) 

Intézkedés címe Foglalkoztatást segítő programok  

Feltárt probléma 

 

Gyesről, Gyedről visszatérők számára kevés a munkahely és a településen nincs 
bölcsőde, sem családi napközi 
 

Rövid- közép és hosszú 

távú célok 
Rövid-, közép és hosszú távú célok nem változtak 2012-höz képest. 

Tevékenységek 
Az önkormányzat továbbra is ösztönzi a rugalmas foglakoztatást és távmunkát, 
erről a helyi vállalkozásoknak tájékoztatókat tart. 

Résztvevők és felelős önkormányzati felelős 

Partnerek foglalkoztatók, civil szervezetek, munkaügyi központ 

Határidő(k)  2018.12.31. 

Eredményességi mutatók 

  
1 db átfogó, komplex beavatkozásokat tartalmazó programterv létrehozása 

Kockázatok  

és csökkentésük eszközei 

Kockázat: programterv nem készül el; 
programok nem hozzák meg a várt 
hatásokat 

folyamatos belső monitoring 
biztosítása; szakmai felülvizsgálat 
évenként 

Szükséges erőforrások 

 
humán; programmegvalósításhoz pályázati források 

 
 

Nő a munkanélküliség, nő a szegénység kockázata (települési szint3) 

Intézkedés címe Felnőttképzési programok 

Feltárt probléma 

 

A foglalkoztatottsági helyzet egyértelműen mutatja, hogy a kedvezőtlen 
foglalkoztatási adatok az iskolai végzettséggel szoros összefüggést mutatnak. A 
felnőttképzés esetében alacsony a képzésben részt vevők száma, középfokú 
oktatásban 2011-ben összesen 224 fő vett részt. 

Rövid- közép és hosszú 

távú célok 
A rövid- , közép- és hosszú távú célok nem változtak. 

Tevékenységek 
Pályázati lehetőségek figyelése, lehetőség esetén további felnőttképzések 
lebonyolítása. 

Résztvevők és felelős önkormányzati felelős 

Partnerek képzőszervezetek, munkaügyi központ, civil szervezetek 

Határidő(k)  2018.12.31. 

Eredményességi 

mutatók  

 

Megtartott képzések száma évente. 

Kockázatok  

és csökkentésük eszközei 

Kockázat: programterv nem észül el; 
az érintett célcsoport nem vesz részt a 
képzéseken 

folyamatos belső monitoring 
biztosítása; célzott kommunikáció a 
célcsoport felé; munkáltatói 
kommunikáció 

Szükséges erőforrások humán erőforrás, esetlegesen pályázati forrás bevonása 
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A gyermekeket érintő esélyegyenlőségi problémák és intézkedések 
 

Gyermekek1 

Intézkedés címe Adatgyűjtés 

Feltárt probléma 

 

A gyermekekkel kapcsolatban nem állnak rendelkezésre mindenre kiterjedő 
részletességű adatok 

Rövid- közép és hosszú 

távú célok 

A rövid, közép- és hosszú távú célok alapvetően nem változnak, az adatgyűjtés 
és adatnyilvántartás teljeskörűsége továbbra is elsődleges prioritás a 
településen. 

Tevékenységek 
Az önkormányzat folyamatos kapcsolattartása az iskolával. Egy követhető 
adatgyűjtési rendszer alkalmazásáért. 

Résztvevők és felelős ágazati felelős 

Partnerek 
lehetséges adatszolgáltatók, a célcsoport számára ellátást biztosító 
szolgáltatók 

Határidő(k)  2018.12.31. 

Eredményességi 

mutatók  

A Szent Miklós Katolikus Általános Iskola egy az adatok nyilvántartására és 
követésére alkalmas sablon alapján készíti el évente a jelentését az 
önkormányzat számára. 

Kockázatok  

és csökkentésük eszközei 

Kockázat – a fenntartó katolikus egyház nem lesz együttműködő a kérdésben 
Kockázat kezelése – párbeszéd és megállapodás a fenntartóval a témát 
illetően 

Szükséges erőforrások 
humán erőforrás, pályázati források, amelyek az informatikai fejlesztéseket az 
önkormányzatnál lehetővé teszik 

 

Gyermekek2 

Intézkedés címe Gyermekszegénység kockázatának csökkentése 

Feltárt probléma 

 

A foglalkoztatási és családtámogatási programok a gyermekek érdekében; mivel 
településünkön számos foglalkoztatott nélküli család nevel gyermeket és  
a szegénység kockázatát csökkenteni kell 

Rövid- közép és hosszú 

távú célok 
A rövid- közép- és hosszú távú célok nem változtak. 

Tevékenységek 

Munkacsoport létrehozása, felelősök kijelölése;  
Forrásfigyelés. 
Pályázati programok kidolgozása a munkahelyteremtés érdekében. 

Résztvevők és felelős ágazati felelős 

Partnerek lehetséges adatszolgáltatók, a célcsoport számára ellátást biztosító szolgáltatók 

Határidő(k)  2018.12.31. 

Eredményességi 

mutatók  
Az adatbázis létrejötte; HEP hiányzó mellékleteinek feltöltése 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Nem kerül kijelölésre felelős;  
HEP vállalásainak szeptemberi belső monitoringja 

Szükséges erőforrások 
humán erőforrás, pályázati források, amelyek az informatikai fejlesztéseket az 
önkormányzatnál lehetővé teszik 
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Új intézkedés a gyermekek esélyegyenlőség érdekében 2016-ban 

 
Gyermekek3 

Intézkedés címe Az oktatás minőségének javítása 

Feltárt probléma 

 

A Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda Csizmazia György 
Tagiskolájának nincs tornaterme. 

Rövid- közép és hosszú 

távú célok 
Tornaterem építése. 

Tevékenységek Forrásfigyelés. Pályázatok benyújtása a tornaterem építése érdekében. 

Résztvevők és felelős ágazati felelős 

Partnerek a fenntartó katolikus egyház 

Határidő(k)  2018.12.31. 

Eredményességi 

mutatók  
Benyújtott pályázatok száma. Felépült tornaterem. 

Kockázatok  

és csökkentésük eszközei 

Nem lesz megfelelő pályázati forrás a 
megvalósításra. 

Saját források átcsoportosítása, 
együttműködések kezdeményezése 
járási és megyei önkormányzatokkal. 

Szükséges erőforrások 
humán erőforrás, pályázati források, amelyek az informatikai fejlesztéseket az 
önkormányzatnál lehetővé teszik 

 
 
A nőket érintő esélyegyenlőségi problémák és intézkedések 
 

Nők1 

Intézkedés címe Adatgyűjtés 

Feltárt probléma 

 

A nők helyzetével kapcsolatban nem állnak rendelkezésre a településen teljes 
körűen az adatok. 

Rövid- közép és hosszú 

távú célok 
A rövid- közép- és hosszú távú célok nem változtak. 

Tevékenységek 
Munkacsoport létrehozása, felelősök kijelölése; adatforrások meghatározása;  
adatok gyűjtése és elemzése 

Résztvevők és felelős ágazati felelős 

Partnerek lehetséges adatszolgáltatók, a célcsoport számára ellátást biztosító szolgáltatók 

Határidő(k)  2018.12.31. 

Eredményességi 

mutatók  
Az adatbázis létrejötte; HEP hiányzó mellékleteinek feltöltése 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Nem kerül kijelölésre felelős;  
HEP vállalásainak belső monitoringja 

Szükséges erőforrások 
humán erőforrás, pályázati források, amelyek az informatikai fejlesztéseket az 
önkormányzatnál lehetővé teszik 
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Nők esélyegyenlősége2 

Intézkedés címe Nők álláskeresési támogatása 

Feltárt probléma A nők magasabb munkanélkülisége (52,46%) a településen. 

Rövid- közép és hosszú 

távú célok 
A rövid- közép- és hosszú távú célok nem változtak. 

Tevékenységek 
Folyamatos figyelemmel kísérése, böcsőde fenntartása, rugalmas munkavégzési 
rend és távmunka népszerűsítése a vállalkozások körében. 

Résztvevők és felelős önkormányzati felelős 

Partnerek 
érdekvédelmi szervezetek; foglalkoztatók; a területen gyakorlattal rendelkező 
szervezetek 

Határidő(k)  2018.12.31. 

Eredményességi 

mutatók  

A rugalmas munkarendben és/vagy távmunkában alkalmazott nők számának 
követése. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázat: programterv nem készül el; 
programok nem hozzák meg a várt 
hatásokat 

folyamatos belső monitoring 
biztosítása; szakmai felülvizsgálat 
évenként 

Szükséges erőforrások EU-s és haza pályázati források  

 

Az időseket érintő esélyegyenlőségi problémák és intézkedések 
 

Idősek1 

Intézkedés címe Egészségügyi programcsomag kidolgozása 

Feltárt probléma 

 

A férfiak kedvezőtlen egészségi állapota tapasztalható a településen. 
Elhalálozásuk nagyobb arányú 50 éves kor felett, mint a nőké. 

Rövid- közép és hosszú 

távú célok 
A rövid- közép- és hosszú távú célok nem változtak. 

Tevékenységek 
Az intézkedés folyamatos. Az előírt tevékenységek nem változtak, a határidő 
módosult. 

Résztvevők és 

felelős 

önkormányzati felelős 
egészségügyi ellátórendszer képviselői 

Partnerek betegképviseleti szervezetek, területen dolgozó civil szervezetek 

Határidő(k)  2018.12.31. 

Eredményességi 

mutatók  
A férfiak számára szervezett rizikószűrések és speciális szűrővizsgálatok száma. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Célirányos terv nem készül el. A települési egészségterv készítőit, 
megvalósítóinak szakembereit szükséges bevonni a településen.  

Szükséges erőforrások humán erőforrás; a programelemhez pályázati források igénybevétele  
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Idősek2 

Intézkedés címe Képzési programok 50+ 

Feltárt probléma 

 

a munkanélküliség a korcsoportot kedvezőtlenül érinti (az 51-55 közötti 
korosztály munkanélküliségi mutatója 3,75) 

Rövid- közép és hosszú 

távú célok 
A rövid- közép- és hosszú távú célok nem változtak. 

Tevékenységek A tevékenységek nem változtak, a határidő módosult 2018.12.31.-re 

Résztvevők és 

felelős 
önkormányzati felelős 

Partnerek foglalkoztatók, civil szervezetek, munkaügyi központ; TKKI, egyéb képzők 

Határidő(k)  2018.12.31. 

Eredményességi 

mutatók  
Foglalkoztatottak létszámának követése. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázat: programterv nem észül el; 
programok nem hozzák meg a várt 
hatásokat 

folyamatos belső monitoring 
biztosítása; szakmai felülvizsgálat 
évenként 

Szükséges erőforrások humán; programmegvalósításhoz pályázati források 

  

A fogyatékkal élőket érintő esélyegyenlőségi problémák és intézkedések 
 

Fogyatékkal élők1 

Intézkedés címe 
Részletes adatgyűjtés elvégzése a fogyatékkal élők esélyegyenlőségével 
kapcsolatban 

Feltárt probléma adathiány a területen 

Rövid- közép és hosszú 

távú célok 
A rövid- közép- és hosszú távú célok nem változtak. 

Tevékenységek A tevékenységek nem változtak, a határidő módosult 2018.12.31.-re 

Résztvevők és 

felelős 
önkormányzati felelős 

Partnerek érdekvédelmi szervezetek; fogyatékkal élők ellátását végző szervezetek; 

Határidő(k)  2018. 12.31 

Eredményességi 

mutatók  
A fogyatékkal élők helyzetéről szóló éves jelentés a képviselőtestület számára. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázat: programterv nem készül el 
folyamatos belső monitoring 
biztosítása 

Szükséges erőforrások humán erőforrás szükséges 
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Fogyatékkal élők2 

Intézkedés címe Teljes körű akadálymentesítés a középületekben.  

Feltárt probléma 

 

A településen nem teljes az akadálymentesítés minden típusú fogyatékosság 
tekintetében. 

Rövid- közép és hosszú 

távú célok 

A rövid- közép- és hosszú távú célok nem változtak, a teljes körű 
akadálymentesítés a cél a település intézményeiben. 

Tevékenységek A tevékenységek nem változtak, a határidő módosult 2018.12.31.-re 

Résztvevők és 

felelős 
önkormányzati felelős 

Partnerek ágazati ellátók, egészségügyi intézmények; civil szervezetek 

Határidő(k)  2018.12.31. 

Eredményességi 

mutatók  
Nyertes pályázatok száma az akadálymentesítés érdekében.  

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázat: programterv nem készül el 
folyamatos belső monitoring 
biztosítása 

Szükséges erőforrások humán erőforrás szükséges 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez 
 

 A B C D E F G H I J   

Ssz 
Az intézkedés 

címe, 
megnevezése 

Feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A
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Az intézkedés tartalma 
Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 

mérő indikátor(ok) 

Lejárt/nem 
lejárt határidő 

Az IT jelenlegi 
állapota 

folyamatban 
lévő/befejezett/ 

tervezett 

Eredmény Módosítás 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége    

1 Munkahelyek 
megszűnése a 
népesség- 
fogyás 
következ- 
tében. 

A település 
öregedő, 
jellemző a fiatal 
népesség 
elvándorlása. 

Népesség-fogyás 
mérséklése. 

kormány-
stratégiák 

A születési arányt 
kedvezően befolyásoló 
programok, amelyek 
ösztönzik a családokat a 
gyermekvállalásra. 

Az Önkormányzat 
évente felvilágosító 
előadásokat szervez. 

 

kijelölt 
ágazati 
felelős 

2018.12.31. Megszervezett 
programok száma 

A határidőt 
meghosszab-
bítottuk, az 
intézkedés 
végrehajtása 
folyamatos. 

 

folyamatban 
lévő 

Születések 
száma 

 

A célok 
módosítása nem 
szükséges. A 
folyamatos 
megvalósítás 
miatt a határidőt 
módosítottuk. 

 Szegénység 
növekedésé-
nek 
kockázatai. 

A 21-40 év 
közötti 
munkavállalók és 
az 54-60 évesek, 
(nyugdíj előtt 
állók) 
munkanélkülivé 
válásának 
kockázata 
erősödik 

felnőttképzések, 
átképzési 
lehetőségek 
biztosítása; 
tájékoztatás;  

munkahelyek 
teremtése 

kormány-
stratégiák 

Foglalkoztatást 
elősegítő programok 
megvalósítása; a 
foglalkoztathatóság 
feltételeinek javítása;  

kijelölt 
ágazati 
felelős 

2018.12.31. Megszervezett 
programok száma 

A határidőt 
meghosszab-
bítottuk, az 
intézkedés 
végrehajtása 
folyamatos. 

 

folyamatban 
lévő 

Foglalkozta-
tottak 
számának 
növekedése 

A célok 
módosítása nem 
szükséges. A 
folyamatos 
megvalósítás 
miatt a határidőt 
módosítottuk. 

II. A GYERMEKEK ESÉLYEGYENLŐSÉGE   

1 Adatgyűjtés Adathiány a 
területen 

Az önkormányzat 
rendelkezzen 
naprakész 
adatbázissal a 
kiemelt 
esélyegyenlő-
ségi területen 

nemzeti 
felzárkóztatá
si stratégia 

Munkacsoport 
létrehozása, felelősök 
kijelölése;  

adatforrások 
meghatározása;  

adatok gyűjtése és 
elemzése 

kijelölt 
önkormány-
zati felelős 

2018.12.31. Adatbázis 
létrejötte. 
Évenként frissített 
adatok. 

A határidőt 
meghosszab-
bítottuk, az 
intézkedés 
végrehajtása 
folyamatos. 

 

folyamatban 
lévő 

Követhető 
adatbázis 

A célok 
módosítása nem 
szükséges. A 
folyamatos 
megvalósítás 
miatt a határidőt 
módosítottuk. 

2 Gyermeksze-
génység 
kockázatának 
csökkentése 

Számos 
foglalkoztatott 
nélküli család 
nevel gyermeket 

A foglalkoztatási 
ráta növelésével 
a 
gyermekszegény
ség kockázatának 
csökkentése 

kormány-
stratégiák 

Munkacsoport 
létrehozása, felelősök 
kijelölése; 
Forrásfigyelés. Pályázati 
programok kidolgozása  

polgármes-
ter 

. 2018.12.31. Beadott pályázatok 
száma 

A határidőt 
meghosszab-
bítottuk, az 
intézkedés 
végrehajtása 
folyamatos. 

 

folyamatban 
lévő 

Foglalkozta-
tottak 
számának 
növekedése 

A célok 
módosítása nem 
szükséges. A 
folyamatos 
megvalósítás 
miatt a határidőt 
módosítottuk. 
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III. A NŐK ESÉLYEGYENLŐSÉGE   

1 Adatgyűjtés Adathiány a 
területen 

Az 
önkormányzat 
rendelkezzen 
naprakész 
adatokkal a nők 
helyzetéről 

nemzeti 
felzárkózta-
tási 
stratégia 

Munkacsoport 
létrehozása, 
adatgyűjtés, adatbázis 
frissítése 

kijelölt 
önkormány
zati felelős 

2018.12.31. Adatbázis 
létrejötte. 
Évenként frissített 
adatok. 

A határidőt 
meghosszab-
bítottuk, az 
intézkedés 
végrehajtása 
folyamatos. 

 

folyamatban 
lévő 

Követhető 
adatbázis 

A célok 
módosítása nem 
szükséges. A 
folyamatos 
megvalósítás 
miatt a határidőt 
módosítottuk. 

2 Nők 
foglalkozta-
tása 

Kevés a 
munkahely  

Nők foglalkoz-
tatásának 
javítása 

kormány-
stratégiák 

Pályázati források 
lehívása 

kijelölt 
önkormány
zati felelős 

2018.12.31. Beadott 
pályázatok száma 

A határidőt 
meghosszab-
bítottuk, az 
intézkedés 
végrehajtása 
folyamatos. 

 
folyamatban 
lévő 

Foglalkozta-
tott nők 
számának 
növekedése 

A célok 
módosítása nem 
szükséges. A 
folyamatos 
megvalósítás 
miatt a határidőt 
módosítottuk. 

IV. AZ IDŐSEK ESÉLYEGYENLŐSÉGE   

1 Egészségügyi 
fejlesztések 

Az idősek között 
a férfiak 
halálozási aránya 
magasabb  

A halálozási 
arány 
csökkentése  

települési 
dokumentu
mok 

Egészségügyi 
programcsomag 
kidolgozása, pályázati 
források lehívása 

kijelölt 
önkormány-
zati felelős 

2018.12.31. Beadott pályázatok 
száma 

A határidőt 
meghosszab-
bítottuk, az 
intézkedés 
végrehajtása 
folyamatos. 

 
folyamatban 
lévő 

Egészségügyi 
programok 
száma 

A célok 
módosítása nem 
szükséges. A 
folyamatos 
megvalósítás 
miatt a határidőt 
módosítottuk. 

2 Az 50 év 
felettiek 
képzettségéne
k javítása 

a munkanél-
küliség a 
korcsoportot 
kedvezőtlenül 
érinti (az 51-55 
közötti korosz-
tály unkanélküli-
ségi mutatója 
3,75) 

a képzettségi 
szint javítása az 
50+ 
korosztályban 

települési 
dokumentu
mok 

Pályázati források 
lehívása 

kijelölt 
önkormányz
ati felelős 

2018.12.31. Beadott pályázatok 
száma 

A határidőt 
meghosszab-
bítottuk, az 
intézkedés 
végrehajtása 
folyamatos. 

 
folyamatban 
lévő 

Felnőttképzési 
programok 
száma 

A célok 
módosítása nem 
szükséges. A 
folyamatos 
megvalósítás 
miatt a határidőt 
módosítottuk. 

V. A FOGYATÉKKAL ÉLŐK ESÉLYEGYENLŐSÉGE   

1 Adatgyűjtés Adathiány a 
területen 

Az önkormányzat 
rendelkezzen 
naprakész 
adatbázissal a 
kiemelt 
esélyegyenlő-
ségi területen 

nemzeti 
felzárkózta-
tási stratégia 

Munkacsoport 
létrehozása, felelősök 
kijelölése;  
adatforrások 
meghatározása;  
adatok gyűjtése és 
elemzése 

kijelölt 
önkormány-
zati felelős 

2018.12.31. Adatbázis 
létrejötte. 
Évenként frissített 
adatok. 

A határidőt 
meghosszab-
bítottuk, az 
intézkedés 
végrehajtása 
folyamatos. 

 
folyamatban 
lévő 

Követhető 
adatbázis 

A célok 
módosítása nem 
szükséges. A 
határidőt 
módosítottuk. 

2 Akadálymente
sítés 

A településen 
nem teljes az 
akadálymentesít
és minden típusú 
fogyatékosság 
tekintetében. 

Teljes körű 
akadálymentesít
és Pusztaszeren. 

kormányzati, 
térségi és 
települési 
stratégiák 

Felmérés elvégzése, 
adatok gyűjtése 
Forrásfeltárás 
Pályázati források 
lehívásával teljes körű 
akadálymenetesítés 
biztosítása 

polgármes-
ter 

2018.12.31. Benyújtott 
pályázatok száma. 

A határidőt 
meghosszab-
bítottuk, az 
intézkedés 
végrehajtása 
folyamatos. 

 
folyamatban 
lévő 

Beadott 
pályázatok 
száma. 
Akadálymente
sített épületek 
száma. 

A célok 
módosítása nem 
szükséges. A 
határidőt 
módosítottuk. 
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Új intézkedések 2016-ban a célok megtartása mellett 
 
 

 A B C D E F G H I J   

Ssz 
Az intézkedés 

címe, 
megnevezése 

Feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 
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Az intézkedés tartalma 
Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 

mérő indikátor(ok) 

Lejárt/nem 
lejárt határidő 

Az IT jelenlegi 
állapota 

folyamatban 
lévő/befejezett/ 

tervezett 

Eredmény Módosítás 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége    

1 Munkahelyek 
megszűnése a 
népesség- 
fogyás 
következ- 
tében. 

A település 
öregedő, 
jellemző a fiatal 
népesség 
elvándorlása. 

Népesség-fogyás 
mérséklése. 

kormány-
stratégiák 

Megfelelő közösségi tér 
kialakítása / új 
közösségi ház építése 

 

kijelölt 
ágazati 
felelős 

2018.12.31. Beadott pályázatok 
száma. 

Felépített 
közösségi ház. 

új határidő  

tervezett 

 

nem releváns 

 

A célok 
módosítása nem 
szükséges 

II. A GYERMEKEK ESÉLYEGYENLŐSÉGE   

1 Az oktatás 
minőségének 
javítása 

Nincs 
tornaterem az 
iskolában. 

Rendelkezésre 
álljon a 
településen 
iskolába járó 
diákok számára 
megfelelő 
tornaterem.  

nemzeti 
felzárkózta-
tási stratégia 

Forrásfigyelés. 
Pályázat(ok) benyújtása 
az új tornaterem 
létrehozása érdekében. 

kijelölt 
önkormány-
zati felelős 

2018.12.31. Beadott pályázatok 
száma. létrejött és 
üzemelő 
tornaterem. 

új határidő  

tervezett 

nem releváns A célok 
módosítása nem 
szükséges 



33..  MMeeggvvaallóóssííttááss  
 

A felülvizsgált célok és intézkedések megvalósításának előkészítése 

 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a 
településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony 
során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.  
 
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program 
elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség 
szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és 
iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 
vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában 
részletes leírásra kerültek.  
 
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében 
szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket, cselekvési 
ütemterveket készítsenek.  
 
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az 
ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének 
garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.  
 
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul 
megvalósuljanak. 

 

A felülvizsgálat megvalósításának folyamata 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot 
hozunk létre.  
A HEP Fórum feladatai: 
- az HEP IT felülvizsgálati dokumentumában előírt célok megvalósulásának figyelemmel kísérése, a 
kötelezettségek teljesítésének nyomon követése, dokumentálása, és mindezekről a település 
képviselő-testületének rendszeres tájékoztatása, 
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e 
a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások 
meghatározása 
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata, 
a HEP IT aktualizálása,  
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi 
döntésre 
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 
 
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület 
aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok 
megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, 
a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi 
Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek. 
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A HEP Fórum működése: 
 
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve újabb 
munkacsoportokat hozhat létre. 

 

Monitoring és visszacsatolás 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és javaslatot 
készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, illetve a 
létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Mély-
szegénységben élők 

esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 
vezetői, önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője 
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Nyilvánosság 
 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében 
nyilvános fórumot hívunk össze.  
 
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra 
hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi 
összehívása.  
 
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában 
elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az 
intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit. 
 
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a 
személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat 
honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és 
intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a 
hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató 
szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében. 

 

Kötelezettségek és felelősség 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a polgármester felel:  

- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú 
támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak 

valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi 

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és 

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden 

ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.  
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges 

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 
elhárításáról intézkedni  

 
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének 
összehangolása, instruálása),  

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat 

felelősével közösen 
- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 
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A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői  
- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi 

előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és 
toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel 
kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.  

- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak 
megvalósításában. 

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak. 
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 
érvényesüléséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra 
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként kövesse 
azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a 
szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési 
kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, 
annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és 
működtetése.) 

 
 
 

Érvényesülés, módosítás 
 

Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - további 
felülvizsgálatok során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 
30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok 
teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére 
vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP 
Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az 
önkormányzat képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre. 
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős 
személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról. 
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a 
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek 
elhárításáról. 
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be, 
illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok 
megvalósításához. 

 
 



4. Elfogadás módja és dátuma 

 

I. Pusztaszer község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. Az 
itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük. 
 
III. Ezt követően Pusztaszer község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek 
része az Intézkedési Terv) megvitatta és …………………………………………….………… számú határozatával 
elfogadta. 

  
 
 
 
 
 
Pusztaszer, 2016. március 10.      ……………………………………………. 

 
Aláírás 

 
 
Pusztaszer Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni. 
 
 
 
Pusztaszer, 2016. március 10.      ……………………………………………. 

 
Partner aláírás 

 
 
 
Pusztaszer, 2016. március 10.      ……………………………………………. 

 
Partner aláírás 

 
 
 
Pusztaszer, 2016. március 10.      ……………………………………………. 

 
Partner aláírás 

 
 
 
Pusztaszer, 2016. március 10.      ……………………………………………. 

 
Partner aláírás 



HEP elkészítési jegyzék8 
 

NÉV
9
 HEP részei

10
 Aláírás

11
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Pusztaszer Községi Önkormányzat R É T  R É T  R É T  R É T  R É T  R É T  R É T  R É T R É T  R É T   

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és 
Óvoda 
Mészáros Zsolt tagintézmény-vezető 

R É T  R É T  R É T  R É T  R É T  R É T  R É T  R É T R É T  R É T   

Térségi Közös Igazgatású Köznevelési és 
Gyermekjóléti Intézmény Csizmazia 
György Óvoda 
Petkov Gáborné tagintézmény-vezető 

R É T  R É T  R É T  R É T  R É T  R É T  R É T  R É T R É T  R É T   

Pusztaszeri Nagycsaládosok Egyesülete 
Hatvaniné Csóka Mónika vezető 

T T T T T T T T T T 
 

Pusztaszer Községért Közalapítvány 
Sági Mihályné vezető 

T T T T T T T T T T 
 

 
 

                                                           
8 Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt dokumentum 
9 A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.  
10 A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett, észrevételezett, támogatta, ellenezte.  
R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte. 
11 Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban. 



   

PUSZTASZER KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
2016. ÉVI 

ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE 
 
A beszerzés tárgya: 

(árubeszerzés, 
szolgáltatás, 
szolgáltatási 

koncesszió, építési 
beruházás, építési 

koncesszió) 

Becsült 
érték: 
(Ft) 

Beszerzési eljárás 
típusa (és 
szakaszok 
száma): 

 

Szerződés 
típusa: 

 

Ajánlatok 
beadási 

határideje: 
 

Ajánlatok 
értékelésének 

dátuma: 
 

Eredményhirdetés 
dátuma: 

Gyorsított 
(igen/nem) 

A 2016. évben 
tervezett 

beruházások 
megvalósíthatósága 

és bekerülési 
összege jelenleg 

nem ismert. 

       

        
        
        
        
        
        
        

Dátum:        

 

Aláírás: 

       

 



ELŐTERJESZTÉS 

 

Pusztaszer Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.03.10-i ülésére 

 

Tárgy: A TOP-1.4.1-15 felhívásra „Bölcsőde és óvoda fejlesztés a Térségi Intézményi 
Társulásnál” című pályázat beadása 
 

Előterjesztő: Máté Gábor polgármester 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

. 
A Térségi Intézményi Társulás által fenntartott Térségi Közös Igazgatású Köznevelési és 
Gyermekjóléti Intézmény minden tagintézménye esetében megvalósulna fejlesztés a 
pályázatból. A pusztaszeri Csizmazia György Óvoda esetében az óvodaépület kerülne részben 
felújításra, melynek részeként kialakulna az egységes óvoda-bölcsőde helyett önálló óvoda és 
mini bölcsőde. Az óvodának jelenleg nincs tornaszobája. A projekt keretében megépülne egy 
tornaszoba a kiszolgáló helyiségekkel. 
Kisteleken a Bölcsőde jelenleg 24 férőhellyel működik. Ez a kapacitás 100%-os 
feltöltöttséggel működik, folyamatosan várólista van. Az aktuális gyermeklétszámok és 
igényfelmérés alapján egy 7 fős csoport létrehozása megoldást jelentene. A pályázat 
keretében bővítésre kerülne a meglévő épület egy csoportszobával és a hozzá tartozó 
kiszolgáló helyiségekkel. A projekt részét képezi a bővítmény teljes felszerelése is, valamint a 
kerítés mellett (Vásártér utca felől) parkolók kialakítása. 
A kisteleki óvodákban mutatkoznak eszközbeli hiányosságok. Ezen hiányosság pótlására 
megoldást jelentene a pályázat. 
Egy pályázat keretében kerül beadásra a Térségi Intézményi Társulás fent leírt 
fejlesztése.  
 
A pályázat teljes költségvetése: bruttó 167.899.000Ft. Ezen költség tartalmazza a teljes építési 
költséget és eszközbeszerzést, valamint a kapcsolódó kiegészítő költségeket (tervezés, 
közbeszerzés, szakértői díjak, műszaki ellenőrzés). 
Kistelek projektrésze: bruttó 62.000.000Ft 
Pusztaszer projektrésze: 105.899.000Ft 



 

HATÁROZAT 
 

........./2016. (III. 10.) sz. Kt. határozat 

Pusztaszer Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a pályázat benyújtását az 
alábbiak szerint: 

1-2. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe  
 

Intézmény neve Megvalósulási helyszín 

TKI Köznevelési és Gyermekjóléti Intézmény 
Bölcsődéje 6760 Kistelek, Ifjúság tér 1. 

TKI Köznevelési és Gyermekjóléti Intézmény 
Szivárvány Óvoda 6760 Kistelek, Ifjúság tér 1. 

TKI Köznevelési és Gyermekjóléti Intézmény 
Hétszínvirág Óvoda 6760 Kistelek, Petőfi u. 28. 

TKI Köznevelési és Gyermekjóléti Intézmény 
Csizmazia György Óvoda 

6769 Pusztaszer, Kossuth u. 
55. 

TKI Köznevelési és Gyermekjóléti Intézmény 
Csizmazia György Óvoda 

6769 Pusztaszer, Kossuth u. 
43. 

 
3. A projekt megnevezése 
Bölcsőde és óvoda fejlesztés a Térségi Intézményi Társulásnál 
 
4. A pályázati konstrukció száma 
TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztése. 
 
5. A tervezett beruházás teljes költsége: 167.899.000 Ft 
Kistelekre eső projektrész: 62.000.000Ft 
Pusztaszerre eső projektrész: 105.899.000Ft 
 
6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége 
(elszámolható költsége): 167.899.000Ft 
 
7. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrásai (saját forrás, hitel, egyéb):  

Saját forrás: 0 Ft  
Hitel:  0 Ft 
Egyéb:  0 Ft 

 
8. A TOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 167.899.000 Ft 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 



Kistelek Pusztaszer Összes

Megalapozó dokumentum 210 000 210000 350000 560000

Rehabilitációs szakmérnök 120 000 120000 160000 280000

Kisgyermekellátás szakembere 50 000 parkolók tervezés 50000 50000 100000

Engedélyes és kiviteli tervek 2 717 800 330200 2387600 2717800 4641850 7359650

Igényfelmérés 0 0 0 0

Közbeszerzés 1% 400 000 400000 600000 1000000

Építés 33 030 000 33030000 82635705 115665705

Parkolók+kerékpártároló 5 000 000 5000000 0 5000000

Felújítás 0 0 13081000 13081000

Eszközbeszerzés 18 002 200 18002200 600180 18602380

Műszaki ellenőr 300 000 300000 500000 800000

Rehabilitációs szakmérnök megvalósítás 120 000 120000 160000 280000

Nyilvánosság 0,50% 300 000 300000 300000 600000

Kisgyermekellátás szakembere megvalósítás 0,50% 200 000 200000 200000 400000

Projektmenedzsment 2,50% 1 550 000 1550000 2620265 4170265

62 000 000 62000000 105899000 167899000

Megalapozó dokumentum 350 000

Rehabilitációs szakmérnök 160 000

Kisgyermekellátás szakembere 50 000

Engedélyes és kiviteli tervek 4 641 850

Igényfelmérés 0

Közbeszerzés 1% 600 000

Építés 82 635 705

Parkolók+kerékpártároló 0

Felújítás 13 081 000

Eszközbeszerzés 600 180

Műszaki ellenőr 500 000

Rehabilitációs szakmérnök megvalósítás 160 000

Nyilvánosság 0,50% 300 000

Kisgyermekellátás szakembere megvalósítás 0,50% 200 000

Projektmenedzsment 2,50% 2 620 265

105 899 000

5%

1%

5%

1%


