
oldal: 1/11 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 

 
Az ülés  

időpontja: 2016. szeptember 22. 

helye: Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltsége 

ülésterme 

(6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45.) 

minősítése: nyilvános 

jellege: rendes 

 

sorszáma: 2016/8 

 
Jelen vannak: 
 Máté Gábor polgármester 

Fülöp Pál képviselő 

Gyurász Sándor Lászlóné képviselő 

Kósáné Buknicz Mária képviselő 

Nagy Emese alpolgármester, képviselő 

Ocskó László képviselő 

Sági Mihály képviselő 

dr. Jaksa Tibor aljegyző 

Tóth Mónika jegyzőkönyv-vezető 

Hiányzik: 
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Máté Gábor polgármester: Tisztelettel köszöntök minden jelen lévőt a mai képviselő-testületi 
ülésen. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, a hét fős tagságból hat fő van jelen. Sági 
Misi nem, vagy csak késve tud részt venni a testületi ülésen, de mivel a bizottsági ülésen részt 
vett, és a bizottság a napirendi pontjait hasonlóképpen a mienkhez megtárgyalta, ezért ő 
gyakorlatilag részese volt a döntésnek, és megbízta Marikát, hogy a bizottság álláspontját illetve 
állásfoglalásait a napirendi pontokkal kapcsolatban majd mondja el a képviselő-testületnek. 
Napirend előtt két témát kellene majd megérintenünk. Elsőként az új tagunknak, az új 
képviselőnknek a megbízólevelét kell, hogy átadjuk, illetve az ő eskütételét kell, hogy megejtsük. 
Ezzel kezdenénk. Átadnám a szót a helyi választási bizottság elnökének Kovács Krisztiánnak, hogy 
a választási bizottság határozatát olvassa fel, a megbízólevelet pedig adja át képviselő úrnak.  
 
Kovács Krisztián HVB elnök: Köszönöm szépen. Üdvözlök mindenkit. Először akkor én is 
felolvasnám milyen határozat született ennek ügyében. 2/2016. (VIII. 16.) HVB határozat volt, 
melynek tárgya Ocskó László önkormányzati képviselő megbízatása. Pusztaszer Község helyi 
választási bizottsága megállapítja, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi 
önkormányzati képviselők és a polgármesterek 2014. október 12-én megtartott általános 
választásán 121 azonosítóval a FIDESZ-KDNP jelölőszervezet jelöltjeként nyilvántartott és 246 
érvényes szavazatot kapott Ocskó László született Szeged, 1965. január 13-án anyja neve Hatvani 
Franciska Teréz, 6769 Pusztaszer, Honfoglalás u. 14. szám alatti lakos helyi önkormányzati 
képviselői megbízatást szerzett. Pusztaszer Község Helyi választási bizottsága felhatalmazza 
Kovács Krisztián elnököt, hogy Ocskó László részére a megbízólevelet átadja. Ez a határozat 
augusztus 16-én kelt és ennek alapján én akkor sok szeretettel a megbízólevelet átadnom Ocskó 
Lászlónak. Sok sikert kívánok a további munkához.  
 
Máté Gábor polgármester: Én akkor, mint minden alkalommal eskütételre szólítanám fel Ocskó 
László urat. Kérem, hogy az eskü szövegét utánam, mondja.  
 
Ocskó László leteszi az esküt. (Az esküokmányt a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
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Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen. Ezennel köszöntöm körünkben Ocskó Lászlót. Azt 
is tudni kell, hogy a képviselő úrnak majd egy oktatáson is részt kell vennie, hogy különböző 
ismereteket is elsajátítson. Bátorítottam arra a Lacit, hogy ha bármi van, amit nem ért pontosan, 
kérdezzen, segítünk. Napirend előtt még szeretném bemutatni képviselő-testületünknek Násztor 
József urat. Én a nyár folyamán egyszer Sándorfalva felé menet egy út széli tanyánál nagyon szép 
fehér papírok száradtak kint a napon és bementünk, mert én rettentően kíváncsi voltam erre és a 
Józseffel ott ismerkedtem meg. a múlt hét végén felhívott engem és elmondta a manufaktúrának 
az alap dolgait, és hogy milyen fejlesztéseket szeretne tenni. Felhívott, hogy szimpatikus neki 
Pusztaszer település, ez a környezet és úgy is fejlesztenie kell és azon a tanyán nem minden áll 
rendelkezésre, és tudnánk-e Pusztaszeren találni olyan telephelyet vagy arra alkalmas kialakítható 
épületet vagy tanyát, amiben ezt az üzemet működtetni tudná. Ha a fejlesztések az elképzelések 
szerint történnek, akkor ez egy 8-10 munkahelyet is teremthetne ráadásul olyat, amihez nem kell 
túl nagy szakképesítés, jó kézügyesség, becsületes, tisztességes munkaerő kell és azok meg tudják 
oldani. Én átadnám a szót és akkor valamilyen formában, mutassa be a céget, a munkáját. Arra 
kérem a képviselőket, hogy most nem kell döntenünk semmiről, egy tájékoztatót fogunk hallani, 
hogy ha ötletetek van, hogy hova tudna ez a rendszer betelepülni. Mi gondoltunk a malomra, már 
meg is néztük.  
 
Násztor József: Köszönöm. Igyekszem rövid lenni, viszont ennek az a hátulütője, hogy esetleg 
nagyobb logikai ugrásokat hajtok végre, ami számomra természetes, de esetleg kevésbé érthető 
kívülállók számára, ezért kérem, hogyha valahol nagyon nagyot ugranék, akkor szóljanak, és akkor 
visszakanyarodunk. Menet közben majd a termékeinket is körbe adnám, hogy érthető legyen, az 
hogy miben gondolkodok. Ugyanakkor vázolnám a jelenlegi helyzetemet és a mentet, amit én 
elképzelhetőnek tartok. Ebből a pozícióból érthetővé válik az, hogy miért kerestem meg a 
polgármester urat, és milyen pályák jöhetnek számításba. Bevezetésnek annyit, hogy 24 éve 
foglalkozom papírmerítéssel, tulajdonképpen az érettségi után az első olyan komoly hivatás, ami 
megmaradt. Maga a képzésem, bár jártam a Juhász Gyulára, más vonatkozásban, de nincs 
klasszikus papíripari mérnöki végzettségem, maga ez a tevékenység a kézműves papírkészítésen 
alapul. Ugyanakkor bejártam mind hazai, mind külföldi részben gyárakat, részben műhelyeket 
hogy a megfelelő továbbképzésben részesítsem magamat, elsősorban autodidakta módon. Itt 
ennek a szakmának azért a lelke az, hogy készítjük, csináljuk, tanulunk folyamatosan. Kezdeném a 
lépésekkel talán, hogy érthetőek legyenek. Azt, amivel vásárokba, egyéb helyeken többen 
találkoztak, azok ezek az idézetek, amik első körben Magyarországon eszébe szokott jutni az 
embereknek a merített papírról. A következő, ami a tevékenységünknek most az egyik része az, 
hogy részben Ópusztaszerhez kapcsolódva mivel azért is gondolkodtam ebbe a térségbe, mert ez 
egy ősi mesterség, és így adja magát a történet, maga a helyszín kiválasztásában. Én szegedi 
vagyok, Szegeden születtem, de úgy gondoltam, hogy ha én egy látványműhelyt ahol szeretném 
nem csak a tevékenységet bemutatni, hanem kihasználva az ebben rejlő turisztikai lehetőséget 
akkor bizony én szeretném ezt egy autentikus környezetbe helyezni. Sándorfalvára azért esett a 
választásom, mert úgy gondoltam, hogy az Ópusztaszer-Szeged vonalon, én akkor ott ezzel 
megtalálom a helyemet. Ami egyébként a jelenlegi műhely az út mellett a Sándorfalva 
homokpusztai részen van a műhely, ha valaki szegedre megy és meglátja, hogy szállnak a papírok, 
akkor nyugodtan kopogtasson rám, és szívesen körbevezetem az embereket. Itt például egy 2017-
es ősök naptára bevezető oldala található, igyekszünk azért ilyen vonatkozású termékekbe és ez 
egy egyedi forgalmazásba, van egyébként. Nem én forgalmazom, hanem egy budapesti cég, aki 
szállítja a grafikát, én elkészítem és ők, pedig tovább értékesítik. A jelenlegi növekedést és a 
potenciális bővítés hátterét adja, az, hogy másfél éve állapodtam meg a Printkerrel, ez egy 
országos lefedettségű nagyker, közel 1 milliárdos forgalmú cég, aki felvállalta azt, hogy elsősorban 
az alvó hiányban lévő késztermékeimet forgalmazza. Így kerülnek forgalomba, hogy merített 
papírból készül, de itt már egy könyvkötészeti munka is hozzáadódik. Jelenleg két könyvkötővel 
dolgozok, aki nem műhelybe dolgozik, hanem ez a munka olyan, amit házhoz lehet vinni, és 
gyakorlatilag darabra elszámolunk, és úgy visszaadják. Van egy másik fejlesztési vonal, ami és itt 
már gyakorlatilag a technikai részére is rákanyarodunk a dolognak. Négy éve egy amerikai cég 
keresett meg, hogy ha kenderből készítek papírt, akkor ők nagyon szívesen forgalmaznák ezt az 
USA-ban. Tulajdonképpen félig meddig belerokkant a cégem, mert a kendertermesztés ugyanakkor 
a Csongrád Megyei Területfejlesztési Tervek között is szerepel, megkeresett egy megújuló energiás 
cég, hogy ő nagyon szívesen finanszíroznák. A fejlesztési sikerült, Diósgyőrnek egy volt papír 
őrlőjét, ami egy három tonnás gép, ami képes arra, hogy bankjegy minőségű alapanyagot 
készítsen számomra. Ez azért szükséges, mert ez az, ami képes a kenderrostokat is péppé 
alakítani. Miután nem tudtunk zöld ágra vergődni, mert csak úgy tudták volna elképzelni a 
fejlesztést, hogy én egyfajta szociális szövetkezetbe kiviszem a termelést, és én erre nem voltam 
hajlandó, mert nem láttam garanciát arra, hogy maga a termelés nálam maradjon, így a géppel és 
a fejlesztés költségeivel a nyakamba gyakorlatilag ott maradtam egy működő piaccal. Itt egyrészt 
egy kézműves képzés, inkább azt mondom, hogy gyakorlatszerzés az, ami előttünk áll, illetve 
annak a logisztikának és háttérszolgáltatásnak a kiépítése. Jelenleg a hazai piac és ennek a két 
szempontból álló viszonteladói hálózatnak a folyamatos ismertetése és így ezzel a termelés 
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bővítése zajlik. Itt van a gépnek a problémája, én egyébként egész jól megtaláltam a papírmerítő 
szinten. Én, ha a jelenlegi papírmerítő műhelyben gondolkodok, megtaláltam ott a helyemet 
Sándorfalván, viszont mivel összetett a helyzet, én a gépet már csak hátul egy termőföldön 
tudnám bevinni, nem kell bemutatnom, hogy ez milyen nehézségekbe ütközik. Ráadásul a család 
helyzete összetett nem feltétlenül tudnának úgy külön-külön területet biztosítani az én 
fejlődésemnek, hogy a gépet én hátul le tudjam rakni. Én megfogadtam, hogy azt a gépet úgy 
szeretném lerakni, hogy ha nem is kerül a tulajdonomba azonnal az ingatlan, ahová én elhelyezem, 
ez külön lebetonozást igényel, ott egy üzembe állítást, egy 3x100 amperes áramigénye lenne 
elvileg, de ez egy csökkentett teljesítménnyel mi le tudjuk venni 3x32 amperre. Úgy gondolom ez 
egy viszonylag alacsony hálózat teljesítéssel elindítható ez a munka. Két közel teljes munkaidős 
embert tudnék úgy fölvenni, akik már akkor nyilván helyben gondolkodnék, egy fizikai munkást, 
akit betanítanék arra, hogy mellettem papírmerítő legyen. Ezen kívül egy főt a teregetés a másik 
olyan stabil munkafolyamat, ami inkább női munkaerőt igényel. Az a tapasztalat, hogy jobban van 
érzékük hozzá. Erre lehetne fejleszteni utána fokozatosan, hogy egy csapatépítést illetve megnézni 
azt, hogy a könyvkötészeti munkát ide lehet-e hozni helybe. Nekem a nehézségem most az, hogy 
folyamatosan rakjuk rendbe a céget, mert más az, amikor az ember abban gondolkodik, hogy egy 
100-150 milliós pályázat részeként én fejlesztek, meg kifizetik a számláimat és a gépnek a 
beüzemelését, vagy más az, amikor ott hagyják az embert a part szélén, és arra koncentrálok, 
hogy a gépet megvegyem és utána lesz, ami lesz, kvázi ez történt. Én nem várnám azt, hogy ide 
papírmerítő malmot iderakunk és magától megjelenik a turista, de az nekünk egy komoly 
tapasztalat volt, hogy annak idején amikor az Árboc utcába a kézműves alkotóházat csináltuk hogy 
könnyebben megtaláltak bennünk Tokióból, mint a szomszéd utcából. Én azt mondom, hogy 
egyrészt létezik egy olyan papírmerítő műhely, főleg ha megadja a környezetét az ember, ez olyan 
kuriózum, hogy a Magyarországon kettő látogatható műhely van az enyémen kívül jelenleg. Az 
egyik Szentendrén a másik is Szentendréhez tartozó de Parád mellett fönt a hegyekben. Két 
alternatíva létezik az ingatlan vásárlás szempontjából, az egyik potenciális alternatíva a malom. A 
másik alternatíva, ami szóba jöhet, az én papírkészítési módom az egy környezet tudatos készítési 
mód. Nyomdai szél hulladékkal dolgozom elsősorban, illetve növényi rostokkal. A külterületi 
ingatlan, ha szóba jön, akkor ott ki lehetne egészíteni annyival, hogy len termesztés és bemutatni 
azt. Számomra egy papírmerítős műhely számára, maga az átállás erre az üzemi szintű terhelésre, 
a kézműves termelési kultúrát egy vállalati kultúrává tenni, mert most ez van folyamatban, ez 
azért minden féle pályázati támogatás és forrás nélkül nehéz feladat, de most már ott tartok, hogy 
inkább már nem is keresgélek pályázatot, hanem úgy érzem, hogy a hátralévő részt szeretném 
önerőből egy ilyen konstrukció keretében befejezni.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönjük szépen. Van-e esetleg kérdés valaki részéről? Ami a 
részünkről nagyon fontos, egyrészt olyan ingatlant kell találnunk, amelyik képes befogadni ezt a 
három és fél tonnás szerkezetet, tehát megfelelő állékonysága van az épületnek. Én egyébként 
gondoltam a parti iskolára is, ha megépül a sportcentrumunk, akkor az is szabad lehetne, csak 
annak nincs alapja. A másik, ami fontos, hogy megfelelő áramellátást kell tudni biztosítani. Ha 
olyan áram hálózathoz tudunk csatlakozni, ahol nem szükséges mondjuk a DÉMÁSZ-os fejlesztés. 
Bár azt gondolom, hogy a DÉMÁSZ-nak ha fokozottabb teljesítményre van szükség, akkor 
kötelessége ezt kiépíteni megfelelő helyre. Nekem nagyon tetszene a malom épülete, annál is 
inkább, mert egy papírmalommá magasztosulna ez a dolog, egy nagyon nemes célnak tudna 
megfelelni, és én el tudnám képzelni, hogy ez egy attrakció is tudna lenni a falu közepén. Az lett 
volna a kérdésem még, hogy mi a helyzet a zajjal?  
 
Násztor József: Ezért is volt az, hogy első körben külterületi ingatlan mondtam. Hangszigeteléssel 
nyilván sokat lehet rajta segíteni, nem tudom hány lakó, van, mert itt nyilván a közvetlen 
szomszédoknál okozhat problémát. Azt kell tudni, hogy ez a gép nem hiszem, hogy középtávon 
mondjuk egy héten, mondjuk kétszer négy órára lesz bekapcsolva. Olyantól nem kell tartani, hogy 
éjszakai üzemmódba használnánk a gépet. Ott nyilván egy külön géptermet kellene kialakítani, ami 
egyébként kap egy hangszigetelést, úgy már elviselhető, de oda kell rá figyelni.  
 
Máté Gábor polgármester: Én köszönöm a tájékoztatót. A napirendi pontok kiküldésre kerültek, 
nincs további napirendi pontra javaslatom. Valakinek van-e esetleg? Amennyiben nincs, akkor 
kérem, hogy a napirendi pontokat szavazzuk meg. Aki igennel szavaz, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
6 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
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a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
58/2016.(IX.22.)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 közterületek filmforgatási célú használatáról szóló 11/2013.(IX.20.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
2.) Pusztaszer Községi Önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatás saját forrás vállalása 
3.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi 

fordulójához 
4.) Tag választása a Vagyonnyilatkozat-vizsgáló Bizottságba 
5.) A vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásáról szóló önkormányzati rendelet 

felülvizsgálata 
6.) Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről 
7.) 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 közterületek filmforgatási célú használatáról szóló 
11/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Máté Gábor polgármester: Nézzük az első napirendi pontot. Rendelet-alkotás a közterületek 
filmforgatási célú használatáról szóló önkormányzati rendeletünk módosításáról.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Az a lényeg, hogy a mozgóképről szóló törvényt módosították községi 
önkormányzatok vonatkozásában, kivették a törvényi szabályozásból azt, hogy megállapítsák a 
közterület használati díjat ilyen célú bérbeadás esetén, ezért kellene módosítanunk ezt a 2013-as 
önkormányzati rendeletünket olyan tartalommal, hogy ha valaki egy filmforgató cég Pusztaszeren 
szeretne filmet forgatni, akkor a törvényben meghatározott közterület használati díjak ellenében 
tehesse ezt meg. Köszönöm szépen. 
 
Máté Gábor polgármester: Van-e hozzáfűznivaló? Aki a rendeletet ebben a formában elfogadja, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
6 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő önkormányzati rendeletet alkotta: 
 

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

9/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelete 
 

a közterületek filmforgatási célú használatáról szóló 
11/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A hivatkozott önkormányzati rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
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2. napirendi pont: Pusztaszer Községi Önkormányzat szociális célú tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás saját forrás vállalása 
 
Máté Gábor polgármester: Második napirendi pont, önkormányzati szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás saját forrás vállalása. A tavalyi, tavaly előtti és az 
előtti évekhez hasonlóan most is lehetőség van arra, hogy téli tüzelő támogatásra fát pályázzunk. 
A tavalyi értéknek megfelelő összegben szeretnénk idén is pályázni, nem módosítottunk rajta. 
Annyi a különbség a tavalyihoz képest, hogy az idén a közelben és az erdészek javaslatára is nem 
keményfát, hanem puhafát tudunk produkálni, viszont ez dupla mennyiség fog majd jelenteni. 
Egyrészt a szállítása az majd egy kicsit talán nagyobb terhet fog jelenteni viszont nagyobb 
mennyiséget fogunk tudni adni a lakosságnak. Tavaly is gyakorlatilag minden olyan igényt ki 
tudtunk elégíteni, akik a rendeletünkben előírtaknak megfeleltek. Volt 4-5 olyan, aki nem olvasta el 
a kiírást pontosan és beadta, nyilván azoknak nem tudtunk segíteni. Általában egy köbmétert 
adtunk a fennmaradó mennyiséget gyerekes családoknak, adtunk plusz egy köbméterként. Az idén 
valószínűleg ennél többet fogunk tudni adni. Kérdés esetleg? Amennyiben nincs, aki így elfogadja, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
6 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
59/2016.(IX.22.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Pusztaszer Községi Önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatás saját forrás vállalása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be a 
belügyminiszter által a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 
kapcsolódó kiegészítő támogatására kiírt pályázaton. 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete igazolja, hogy 190 500,- Ft, azaz – 
Százkilencvenezer-ötszáz – forint összegű saját forrás biztosítását vállalja az Önkormányzat 2016. 
évi költségvetése terhére. 
 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóság 
4.) Gazdálkodás helyben 
5.) Irattár 
 
 
3. napirendi pont: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához 
 
Máté Gábor polgármester: Harmadik napirendi pont, csatlakozás a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához. Én azt gondolom már tizen 
évek óta, ezt soha nem szoktuk kihagyni. Most egyelőre nem arról kell, döntsünk, hogy kinek adjuk 
és mennyit, hanem arról, hogy rész veszünk-e benne vagy nem. Ez határidős, ugyanúgy, mint az 
előző rendeletünknek a pályázatát is elő kell készítenünk, ezt is határidőben kell jeleznünk. Van-e 
ezzel kapcsolatosan vélemény? Amennyiben nincs, akkor, aki a hármas napirendi pontban 
foglaltakat elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
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A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
6 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
60/2016.(IX.22.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi 

fordulójához 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint 
az elektronikus adatbázis használatáról” című dokumentumot aláírja. 
 
Határidő: 2016. október 3. 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
4.) Gazdálkodás helyben 
5.) Irattár 
 
 
4. napirendi pont: Tag választása a Vagyonnyilatkozat-vizsgáló Bizottságba 
 
Máté Gábor polgármester: Negyedik napirendi pont, tag választása a Vagyonnyilatkozat-vizsgáló 
Bizottságba.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Magyar Gábor tagja volt a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottságnak, itt 
az a szigorítás van, hogy csak önkormányzati képviselő lehet a tagja. Gábornak a helyére kellene 
valakit a képviselő-testületnek megválasztani.  
 
Fülöp Pál képviselő: Mivel én vagyok a bizottság elnöke, nem szeretnék ebben nyilatkozni, 
polgármester úrnak, illetve a képviselőknek a véleményét szeretném kérni.  
 
Máté Gábor polgármester: Akkor én jelölni fogok és rövidre zárjuk a dolgot. Jogfolytonossággal 
én akkor Ocskó Lászlót szeretném fölkérni, hogy vállalja el ezt a tisztséget. Évente legfeljebb 
egyszer kell ezzel a témával foglalkozni.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: A vagyonnyilatkozat tétel, annak megtagadása vagy a 
vagyonnyilatkozatban foglaltaknak a vitatása esetén, ilyen vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás 
esetén van tiszte és feladata a bizottságnak, illetve az úgynevezett összeférhetetlenségi ügyeket 
kell vizsgálnia, méltatlanság, büntetőeljárás miatt.  
 
Máté Gábor polgármester: A jelöltséget elvállalod-e? 
 
Ocskó László képviselő: Elvállalom igen.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Van-e esetleg egyéb jelölés a tisztségre? Aki Ocskó László 
Vagyonnyilatkozat-vizsgáló Bizottság tagjának megválasztja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
6 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
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0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
61/2016.(IX.22.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Tag választása a Vagyonnyilatkozat-vizsgáló Bizottságba 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pusztaszer Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének Vagyonnyilatkozat-vizsgáló Bizottságába tagként Ocskó László települési 
önkormányzati képviselőt megválasztja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Fülöp Pál képviselő, a Vagyonnyilatkozat-vizsgáló Bizottság elnöke 
4.) Ocskó László képviselő 
5.) Irattár 
 
Sági Mihály települési önkormányzati képviselő megérkezett; a jelen lévő képviselő-testületi tagok 
száma: 7 fő. 
 
5. napirendi pont: A vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásáról szóló 
önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
 
Máté Gábor polgármester: Ötödik napirendi pont, a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva 
tartásának korlátozásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Kaptunk a Kőbarlang 
Söröző tulajdonosától és Zsótér Zsolttól egy levelet. A kérés az lett volna, hogy módosítsunk ezen 
a több mint egy éve létrejött szigorításon. Megkérném az előkészítő-bizottságot, hogy az 
álláspontját mondja el a képviselő-testületnek. 
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: A bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag úgy döntöttünk, 
hogy ilyen formába mi nem javasoljuk ezt elfogadásra. Itt most csak a vállalkozóról van szó és 
csak pénzügyekről és mi úgy gondoltuk, hogy valamilyen formában mérlegre kell tenni, hogy most 
a falunak a nyugalma vagy a vállalkozónak a kiadása a fontos, mert ő ezt másodállásban csinálja. 
A bizottság úgy gondolta, hogy ezt ilyen formában nem javasolja. 
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen. Vitára bocsátom a témát. Van-e ettől eltérő 
javaslat esetleg?  
 
Nagy Emese képviselő: Én csak annyit szólnék hozzá, hogy csöndesebb a falu ez tény és való, 
viszont rendezvény, vagy diszkó nélkül is volt a múlt héten valamelyik este, ha valaki úgy gondolja 
azt, akkor is meg tudja csinálni, meg a motorosok szoktak nyár időben ilyen nagy hanggal lenni 
még az esti órákban is. Én nagyon sajnálom, hogy ha diszkó van, akkor a fiatalok nem úgy 
viselkednek, ahogy az illene, mert az meg jó lenne én, azt gondolom, hogy ha egy kultúrált helyen 
tudnának szórakozni. Nem azzal van a problémám és akár támogatnám is, hogy legyen kéthetente, 
csak a nyugalom meg maradjon.  
 
Máté Gábor polgármester: Én egy kicsit a képviselőknek mondanám, hogy amikor ezt a döntést 
hoztuk, akkor is gyakorlatilag a lakosság illetve a fiatalok számára lehetőség van, ha a fiatalok ezt 
igénylik minden héten diszkót tartani. Ez a rendelet ezt nem tiltja meg, hogy a faluban minden 
héten legyen valamilyen szórakozó esemény. Osszák el egymás között ezt a vendéglátó egységek. 
Ma már egy ilyen hang és fénytechnika nem akkora költözéssel jár, mint évekkel ezelőtt. Én azt 
gondolom, hogy ha a vállalkozó több diszkót akar tartani, akkor erre van lehetősége. Van-e esetleg 
javaslat? Amennyiben nincs én, ezt úgy fogom fel, hogy a képviselő-testület nem kíván módosítani 
a rendeletén. Megvizsgáltuk a kérelmet, de nem kívánjuk módosítani az önkormányzati 
rendeletünket. Aki ezt így elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 



oldal: 8/11 

A szavazás számszerű eredménye: 
6 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
1 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
62/2016.(IX.22.)Kt. határozat 
 
Tárgy: A vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásáról szóló önkormányzati 

rendelet felülvizsgálata 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva 
tartásának korlátozásáról szóló önkormányzati rendeletet nem módosítja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Kérelmezők 
4.) Irattár 
 
 
6. napirendi pont: Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről 
 
Máté Gábor polgármester: Hatodik napirendi pont, polgármester tájékoztatója két ülés közötti 
időszak eseményeiről. Több eseményünk is volt és többnyire kedvezőek. Egyrészt a nagyon jó szép 
sikerrel zajlódott le az Újkenyér ünnepünk, minden tervezett programunkkal az időjárásnak is, a 
fellépőknek is és a szervezőknek köszönhetően nagyon szépen alakult. A részt vevő lakosság is 
nagyon elégedett volt a programmal. Én köszönöm mindenkinek a közreműködését a képviselők is 
jelentős számban tevőlegesen vettek részt a rendezvény részvételében és szervezésében is. Én ezt 
nagyon szépen köszönöm mindenkinek. A következő témánk, hogy ugyan megnyertük a 
játszóteres perünket, de a Miniszterelnöki hivatal a Kúriához fordult a jogerős ítélet 
felülvizsgálatára. Állunk elébe, ennek ugye vannak egyéb érdekes tényezői. Egyelőre várjuk a 
történetet, még van négy hónapunk addig, hogy lássuk tisztábban esetleg, hogy történjen valami. 
Mi azt gondoljuk, hogy amit ez ügyben meg lehetett tenni azt megtettük. Én nem tartok, hogy 
ebből egyébként gond lenne. Ügyvéd úr bíztatott minden szempontból bennünket, hogy nem kell 
aggódnunk ez miatt a kúriás történet miatt. Megjelennek sorra majd a szennyvíz pályázatok a 
közeljövőben, meg már jelent is meg, mert félévente jelenik meg. Még korainak érzem, hogy 
nekiessünk ennek a témának, viszont az úr, aki töredékéért készítené el a települési 
szennyvízkezelési tervünket az elengedhetetlen, hogy ezt megtegyük. A közeljövőben én emailbe 
el fogom küldeni az ezzel kapcsolatos információkat és az ősz folyamán, szeretnénk, ha ez 
szennyvízkezelési program elkészülne. Volt egy olyan kísérlet, hogy Tömörkény, Pusztaszer és 
Csengele közösen fogja ezt esetleg elkészíttetni, és akkor így olcsóbb lenne. Tömörkény és 
Csengele is végül kiszállt ebből a történetből, önállóan akarnak gondolkodni. Ez azt jelenti, hogy 
nem 300 ezer forintért, hanem 350 ezer forintért fogják elkészíteni a tervet. Ez a következő 
hetekben minden képpen lendületet fog venni. Kiküldtem a gép pályázatokat, az út és géppel 
kapcsolatos dolgokat. Sokat gondolkodtunk rajta, mivel 10% önrész az, amit nekünk vállalni kell, 
és semmi garancia nincs arra, hogy nyerjünk, plusz a tervezési költségeket elő kellene 
finanszíroznunk, és ha nyer a pályázat, akkor tudnánk lefinanszírozni. Ez nagyon komoly 
kockázatokkal jár, és ha nyer a pályázat, akkor is jelentős önrészt kellene hozzátenni, ami nincs. 
Most felhalmozási kiadásunk ilyen néhány százezer forintra rúg. Pillanatnyilag nem látom azt a 
lehetőséget, hogy mondjuk a külterületi út a mi esetünkben a falu szélétől a Pusztabíró házáig egy 
utat, építsünk, a meglévőt felújítsuk a továbbit, pedig szilárd burkolattal lássuk el. Ez ilyen 40 és 
50 millió forintos tétel lenne, ennek az önrésze is 5 millió forint lenne. Ezért én azt javaslom, hogy 
ezt egyelőre engedjük el ezt az első részét a dolognak. A második részben gépeket lehet vásárolni. 
A gépekkel kapcsolatban érdemes lenne neki menni. Minden képpen célszerű lenne konzorciumban 
pályáznunk, legalább két település együtt, ezért én megkerestem Csengelét, hogy ők hogyan 
vélekednek róla. Szívesen kötnének velünk konzorciumot, a pályázat terén, de ragaszkodnak 
ahhoz, hogy nekik traktor kell. A pályázat sem kerek még egészen, nem tudjuk, hogy mi lesz majd 
a részlet, mert ez egy egyeztetésre kiküldött anyag volt. Megkerestem Nagy Sándort is, Kistelekkel 
lehet, hogy könnyebb lenne nekünk összehangolni a dolgainkat. Kedvezőnek tűnt a dolog, nem volt 
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határozott elutasítás az ügyben. Ők is gondolkodnak ebben, hogy a pályázatnak nekimenjenek. 
Nem tudjuk, hogy nettóba vagy bruttóba számolják a traktort, ugyanis már maga a 
dokumentumban is ellentmondás van, mert egy helyen nem mondja, hogy a 10 millió az nettó 
vagy bruttó. Egy helyen viszont határozottan nettó 10 millió forintos traktort mond. Az szinte 
nyilvánvaló, hogy ha 27% áfát plusz a 10% önrészt bele kell tenni ebbe a rendszerbe, amire nem 
tudtunk még egyelőre választ kapni, az megint jelentős összeg lesz. Pillanatnyilag a tárgyalások itt 
tartanak. Ha valakinek van ötlete, még van lehetőség. A pályázat kiírása novemberre várható. 
Beszéltünk már az ASP pályázatról, van ez a könyvelési rendszer, amibe beleköteleznek 
bennünket. Itt volt kétféle lehetőség, hozzá kell tenni Pusztaszer Önkormányzata, nem pályázhat 
csak a székhely település önkormányzata. Ha két település pályázik, akkor 7 millió forint 
használható föl erre a célra különböző bontásban. Ez az állami rendszerhez kapcsolódó egységes 
könyvelési rendszer, ami a teljes minden féle adat és iratnyilvántartást magába foglalná. Volt egy 
olyan lehetőség, hogy megtartanánk a mostani programot, a CGR programot, amit egy paksi cég 
fejlesztett, és nagy nehezen tanulták meg a lányok, és akkor adnak hozzá egy ilyen interfészt, ami 
ezt a programot átkonvertálja az ASP-re. Azt gondoltuk, hogy még egy ilyen hiba lehetőséget 
beleépíteni nem célszerű. Végül leülve a könyvelőkkel, a jegyzőkkel és a pályázat íróval, 
polgármesterekkel arra jutottunk, hogy elengedjük ezt az interfészes dolgot. A könyvelők pedig 
kénytelenek lesznek ismét megtanulni egy újabb programot. Ha bukik a történet, akkor nem 
miattunk bukik, hanem országos szinten. A hónap végén ezt a pályázatot Csengele Önkormányzata 
be fogja adni, aztán úgy osztjuk a pályázati összegeket, hogy a két hivatal korrektül tudjon 
működni. Jegyző úr súgja, hogy erről nekünk is kellene hozni testületi határozatot. Akkor kérem, 
hogy aki egyetért ennek a pályázatnak a beadásával, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
7 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
63/2016.(IX.22.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozáshoz kapcsolódó felhatalmazás 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete annak érdekében, hogy Pusztaszer 
Községi Önkormányzat – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 114. §-ában, illetve az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016.(VIII.31.)Korm. 
rendeletben meghatározottak szerint – az önkormányzati ASP renddszerhez történő csatlakozási 
kötelezettségének eleget tehessen, felhatalmazza Csengele település, mint a Csengelei Közös 
Önkormányzati Hivatal székhelye szerinti önkormányzat polgármesterét, hogy a Csengelei Közös 
Önkormányzati Hivatalt alkotó önkormányzatok nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű 
„Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás 
alapján a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat 
gyakorolja Pusztaszer Községi Önkormányzat, mint a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal tagja 
nevében és javára. 
 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Csengele Községi Önkormányzat 
4.) Irattár 
 
 
Máté Gábor polgármester: Még egy megkeresést küldtem ki mindenkinek a forrás kiadó ilyen 
arculati dolgokkal keresett meg, hogy szeretnénk-e esetleg a településnek ilyen szórólapot meg 
képeslapot készíteni. Én mondtam, hogy ilyen dolgokat mi magunk szoktuk megoldani. Nem piaci 
forgalomra gondolunk ezzel kapcsolatban, hanem ha jön egy vendég, vagy valakinek osztani. 
Ennek nem az a célja, hogy aztán kereskedelmi forgalomba áruljuk, ez egy promóciós anyag. 



Igazttbol van, m6g mit osztogassak, mert van m6g DVD-nk is, van m6g konyvunk is. Mivel rigy
litom annyira, nem lelkesedik senki sem, akkor 6n jelezni fogom, hogy egyelc5re nem akarunk 6lni
ezzel a lehetcis6ggel. En azt gondolom ennyi volt az elmIlt id6szaknak a legfontosabb tort6n6sei.
Az Alapitvdny es az Onkormdnyzat szervez6s6ben, illetve a Kiskunsdgi Nemzeti Park 6tlete 6s

szervezese alapjdn meghivtuk a termeszetfilmes szakma kr6mjet a Szasz tanydra, egy esti

besz6lget6sre 3-dn szombaton. Nem t[l nagy szdmban jelentek meg az alkotok, 15 koruli
letszdmba a pusztaszerieket is belev6ve megtartottuk ezt a kis besz6lget6s estet. Akik eljottek,
nagyon jol 6reztek magukat, a godollcii szervezcjk r6sz6rol Nora is meg Sz6kelyhidi Tamds is itt
uott. fn azt gondolom, hogy hasznos volt. Van-e esetleg kerdes fel6m? Aki a beszdmol6mat
elfogadja, k6rem, k6zfelemel6ssel jelezze.

A d1ntdshozatalban r1sztvevok szlma: 7 fd
A ddntesbdl kizdrt onkormdnyzati k6pviselo neve: -
A kizdrds indoka: -

A szavazds szdmszerfi eredm6nye:
7 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartozkoddssal
a Kepvisel6-testlilet a kdvetkezd dOnt6st hozta:

64 / 2Ot6.(IX. 22. ) Kt. hat5rozat

T5rgy: Polgdrmester tdjekoztatoja ket ules kozotti idcjszak esem6nyeircil

HATAROZNT

pusztaszer Kozs6g Onkormdnyzatdnak K6pviselci-testulete elfogadja a polgdrmester tdj6koztat6jdt
a ket ules kozotti idcjszak esem6nyei16l.

Hat5rid<i: azonnal

Felel6s; Mdt6 G6bor polgarmester

A hat6rozatot kapja:
i.) Mdte Gdbor polgdrmester
1 \ !- 1^1,^^ T;L^- ^liz.) or. JaKSa I roor auegyzo
3.) Irattiir

7. napirendi pont: K6rd6sek, bejelent6sek

M5t6 G5bor polg5rmester: Hetedik napirend pont, kerd6sek, bejelent6sek egydb t6mdban,

Nagy Emese k6pvisel6: En csak be szeretn6m jelenteni, hogy az ossze nyildszdro kicserdlcjdott a
lakdson. Koszonom sz6pen a lehetciseget.

M5t6 G5bor polg5rmester: Van-e m6g esetleg k6rd6s? Ha nincs k6rd6s, akkor 6n a mai ul6st

polg6rmester
Jaksa Tibor
allegyzd

- 

t \ .t
tj{& iLto\rr.\io'

lotn lvlonrKa
jegyzc5konyv-vezet6

oldal: 10/11



oldal: 11/11 

HATÁROZATOK JEGYZÉKE 
 
Sorszám Tárgy Határidő 
58/2016.(IX.22.)Kt. határozat Napirendi pontok elfogadása azonnal 
59/2016.(IX.22.)Kt. határozat Pusztaszer Községi Önkormányzat szociális célú 

tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatás saját forrás vállalása 

2016.09.30. 

60/2016.(IX.22.)Kt. határozat Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi 
fordulójához 

2016.10.03. 

61/2016.(IX.22.)Kt. határozat Tag választása a Vagyonnyilatkozat-vizsgáló 
Bizottságba 

azonnal 

62/2016.(IX.22.)Kt. határozat A vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának 
korlátozásáról szóló önkormányzati rendelet 
felülvizsgálata 

azonnal 

63/2016.(IX.22.)Kt. határozat Önkormányzati ASP rendszerhez történő 
csatlakozáshoz kapcsolódó felhatalmazás 

2016.09.30. 

64/2016.(IX.22.)Kt. határozat Polgármester tájékoztatója két ülés közötti 
időszak eseményeiről 

azonnal 

 



JELENLETI iV
Pusztaszer Ktizs6g 6n korm6 nyzata K6pvisel6-testi.i let6nek

2016. szeptember 22-6n
megtartott i.il6s6n megjelentekr5l

Mdt6 Gdbor polgdrmester

Frilop Pdl k6pviselc5

Gyu16sz Sdndor Ldszl6n6 k6pviselci

K6sdne Buknicz Mdria k6pviselcS

Nagy Emese k6pviselci

Ocsk6 Lfszlo k6pviselcS

Sdgi Mihdly k6pvisel6

dr. laksa Tibor aljegyzo

T6th M6ni k a jegyz5konyv-vez

' Tandcskozdsi joggal jelen vannak:

triircto #:sqf
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PUSZTASZER rOzsrc PoLGARM ESTERE
6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45.
T: +36 62 576 sLO
F: +36 62 576 571,
pmhiv@pusztaszer. h u

MEGHIVO
Pusztaszer Kozsdg 0n kormdnyzata K6pvisel6-testu let6nek rendes ri leset

2OL6. szeptember 22-6n (csi,it6rtdk) 1600 6ra

kezdettel osszehivom.

Az i.il6s helye: Csengelei Kozds Onkormdnyzati Hivatal Pusztaszeri Kirendelts6g6nek ul6sterme
(Pusztaszer, Kossuth u. 45.)

Javasolt napirend:

A napirendi pontok tArgyal6sbt megelSzSen Ocsko Ldszl6 kdpvisel6 ir esk}tdtele.

1.) Rendelet-alkotds a kozterrlletek filmforgatdsi c6lI haszniilatd16l sz616 11/2013.(IX.20.)
onkormdnyzati rendelet m6dositdsd16l

2.) Pusztaszer Kozs6gi 0nkormdnyzat szocidlis c6lI tuzel6anyag vdsdrldshoz kapcsol6d6 kiegeszit6
tdmogatds sajdt forrds vdllaldsa

3.) Csatlakozds a Bursa Hungarica Felscjoktatdsi Onkorm6nyzati Osztondijrendszer 2017. evi
fordul6jdhoz

4.) T ag vd lasztdsa a Va gyo nnyi latkozat-vizsgd lo Bizottsdg ba
5.) A vendeglSt6 uzletek 6jszakai nyitva tartdsdnak korldtozdsd16l szol6 6nkormdnyzati rendelet

felu lvizsgdlata
6.) Polgdrmester tiij6koztatoja k6t Lll6s kozotti id6szak esem6nyei16l
7. ) K6rd6sek, bejelent6sek

A K6pviselci-testulet ulesere tisztelettel meghivom, megjelends6re szdmltok

K6rem, sziveskedjen elcjre jelezni, ha az ul6sen mdgsem tud jelen lenni.

Pusztaszer, 2016. szeptember 15.



EsKUoKMANY

En, Ocsk6 L6szlo becstiletemre 6s lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarorszighoz 6s

annak Alaptdrv6ny6hez h[i leszek; jogszabSlyait megtartom 6s mdsokkal ip megtartatom;

Pusztaszer Kozs6g Onkormdnyzata K6pvisel6-testtllet6nek tagjak6nt a tiszts6gembc5l

ered5 feladataimat Pusztaszer fejlcSd6s6nek elcimozdltdsa 6rdek6ben lelkiismeretesen

teljesitem, tiszts6gemet a magyar nemzet javdra gyakorlom.

(Az eskutevS meggySzSd6se szerint)

Isten engem 0gy seg6ljen!

Pusztaszer, 20t6. szeptember 22,

g:M&ie'
Ocsk6 Ldszlo
esktit tevci

/s'\td
l9
u
,2 W ,#,tffii/

Gdbor polg6rmester
eskrit vevci



RENDELET-TERVEZET! 
 

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

……/2016.(………) önkormányzati rendelete 
 

a közterületek filmforgatási célú használatáról szóló 
11/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a mozgóképről szóló 2004. évi II. 
törvény 36/I. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 
1. § A közterületek filmforgatási célú használatáról szóló 11/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet 
(a továbbiakban: Ör.) 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„5. § (1) A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díjat a a mozgóképről szóló 
2004. évi II. törvény 3. számú melléklete határozza meg.” 
 
2. § Az Ör. 5. § (3) bekezdésében az „a) – c) pontja” szövegrész hatályát veszti. 
 
3. § Ez az önkormányzati rendelet 2016. október 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 

Máté Gábor 
polgármester 

dr. Jaksa Tibor 
aljegyző 

 



Pusztaszer Kiizs6g 6 n korm5 n yzata K6pvisel6-testii I et6nek

9/ 2016.(IX.23.) iinkorm5nyzati rendelete

a kiizteriiletek filmforgat5si c6l0 haszn5lat516l sz6l6
tL | 2OL3.(IX. 20. ) iin korm6 nyzati rendel et m6dosit5s5 16l

Pusztaszer Kozs6g 0nkormdnyzatdnak K6pvisel6-testulete az Alaptorv6ny 32. cikk (2)
bekezd6s6ben biztositott jogalkot6i hatdskor6ben eljdrva, a mozg6keprc5l szolo 2OO4. 6vi IL
torv6ny 36/I. 5-dban foglalt felhatalmazds alapjdn a kdvetkez5ket rendeli el:

1. 5 A kozteruletek filmforgatSsi c6lil hasznSlatd16l szol6 1t/2013.(lX,20.) onkormdnyzati rendelet
(a tovdbbiakban: 0r.) 5. 9 (1) bekezd6se helyebe az aldbbi rendelkezds l6p:
,,5.9 (1) A kozterulet filmforgatSsi c6ld ig6nybev6teld6rt fizetendcj dijat a a mozg6kepr6l sz6l6
2004. 6vi II. torv6ny 3. sz6mdr mell6klete hatfrozza meg."

2.$ Az Or. 5. 5 (3) bekezdes6ben az,,a) - c) pontja" szovegr|sz hatSlydt veszti.

3.5 Ez az 6nkormdnyzati rendelet 2016. oktober 1. napjdn lep hatdlyba.

<7
dr. Jaksa Tibor

aljegyz6

Pusztaszer
megalkotott

Kozs6g 0nkormdnyzatdnak K6pviselS-testulete Sltal 2016. szeptember 22-6n
fenti 9/2016.(IX.23.) onkormdnyzati rendeletet alullrott napon kihirdetem.

Pusztaszer, 2016. szeptember 23.
r---+\-



……/2016.(IX.22.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Pusztaszer Községi Önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatás saját forrás vállalása 
 

H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be a 
belügyminiszter által a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 
kapcsolódó kiegészítő támogatására kiírt pályázaton. 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete igazolja, hogy 190 500,- Ft, azaz – 
Százkilencvenezer-ötszáz – forint összegű saját forrás biztosítását vállalja az Önkormányzat 2016. 
évi költségvetése terhére. 
 
 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóság 
4.) Gazdálkodás helyben 
5.) Irattár 



Tisztelt Onkormfn zat 6s K6 visel6testiilet !

Alulfrott Zsoter ZsoIt Egydni V6llalko zo es Mencser N6ndor sdrdz6

tulaj don os, azzal a k6rdssel fordulunk a Tisztelt Cimhez, hogy a 201 5. Jflis

I - ei hfifrri d5v e I b evezetett s zo mb ati nyitv a1'arti,si korl 6to zSst

szfveskedjenek enyhiteni. Illetve szeretndnk kdrni a korl6tozhs elotti

nyitvatart6si id6 vissz afilitisat . Ehhezkdrj[k tisztelett el az Ondk

hozz6jfml6s6t!

Indokldsunk a kdvetke zo: Zs6tdr Zsolt ft,szdre 2016. Okt. 1 -161 kdtelez6 az

online penztirgep haszn ilIata.Ennek beszerzdsi kdltsdge 140 000 Ft-

180 000 Ft.- ig terjed.

A gdp negyed6ves id6szakihaszndlai dija 5800 Ft.

A gdp 6ves zfrilsa 24 000 Ft.

A tdbbi rejtett kdltsdgeket mdr nem is emlitjiik.

E zeka fentiekben emlitett koltsdgek a havi egy alkalommal tartott

Disc6val nem fedezhet6ek.

Az Onok illtalbevezeteff korldtoz5ssal a sorozS forgalma is visszaesett!

Mindezek rlltal nagy tisztelettet k6rjiik a PolgSrmester Urat 6s a
a

K6pviseldtestiiletet, hogy ennek ismeret6ben sziveskedjenek

feiilvizsgrilni ezt a korkitoz:ist!
Csengelei {dn{iil #ruh

Fusziesre i!,0, -i.);i T/*.u 
ti Hivatal

r"*r'trJi*!fsggg

Tisztelettel Zs6tdr Zsolt

Mencser Ndndornd

P us ztas zer, 2 0 1 6.Aug us zt us 2 9.
zsorER zsoLl

6769 Pusztaszer, Elcid u.4
Nvilv.tart.sz6m: 433 94 1 0.1

Ad6szrim: 671 I 35491 l6
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