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

2016. december 12.

helye:

Községi Könyvtár és Művelődési Ház
(6769 Pusztaszer, Kossuth u. 43.)

minősítése:

nyilvános

jellege:

közmeghallgatás

sorszáma:

2016/11

Jelen vannak:
Máté Gábor polgármester
Fülöp Pál képviselő
Nagy Emese alpolgármester, képviselő
Ocskó László képviselő
Sági Mihály képviselő
dr. Jaksa Tibor aljegyző
Tóth Mónika jegyzőkönyv-vezető
Hiányzik:
- igazoltan:

Gyurász Sándor Lászlóné képviselő
Kósáné Buknicz Mária képviselő

- igazolatlanul:

-

Máté Gábor polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a megjelent lakosságot,
képviselő-testület tagjait, jegyző urat. Megállapítom, hogy a közmeghallgatásra a képviselőtestület határozatképes, ezért nincs akadálya annak, hogy az itteni dolgok jegyzőkönyvbe
kerüljenek. Jelezném mindenki számára, hogy egyrészt hangfelvétel készül a testületi ülésről,
illetve közmeghallgatásról. Nem azért, hogy bárkit is szembesítsünk utána, hogy mit mondott, meg
hogy mondta, de a jegyzőkönyvet mindig egy hangfelvétel után szoktuk megírni, úgy sem
egyszerűbb, ha itt jegyzetelnénk. A mai nap már volt két napirendi pontunk, illetve egy,
határozatunk. A Képviselő-testület négy óra óta már ülésezik. A napirendi pontunk az volt, hogy a
kistelek rendőrkapitány megbízatását eddig megbízott vezetőként látta el a feladatot, Szabó Zsolt
alezredes úr. Ahhoz, hogy véglegesítsék a posztját ehhez a képviselő-testületnek a hozzájárulását
kellett adnia, ami megtörtént. Egy év óta tapasztaltuk a kapitány úrnak a tevékenységét,
megelégedésünkre tette a munkáját, így a kinevezését a képviselő-testület támogatta. Volt egy
másik napirendi pontunk is, de ott a képviselő-testület úgy döntött, hogy mivel nincs, kellő
információ, egyelőre levesszük a napirendről és majd egy hét múlva, újra dolgozzuk, ha addigra
lesz több információnk a témával kapcsolatosan. Jelen helyen is egy napirendi pontot el kell,
fogadjon a képviselő-testület. Két napirendi pont került meghatározásra, egyik a polgármester
beszámolója az elmúlt év tevékenységéről, illetve az előttünk álló időszak elképzeléseiről. Ez az
első napirendi pont, a második pedig lakossági felvetések, kérdések témájában fog alakulni.
Képviselő-testület felé fordulnék, hogy van-e esetleg javaslat más napirendi pontra? Amennyiben
nincs, aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
5 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
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82/2016.(XII.12.)Kt. határozat
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az alábbi napirendi pontok
megtárgyalását:
1.) Polgármester beszámolója az elmúlt év eredményeiről és a következő időszak terveiről
2.) Közérdekű kérdések, vélemények felvetése a lakosság részéről
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Irattár

1. napirendi pont: Polgármester beszámolója az elmúlt év eredményeiről és a következő
időszak terveiről
Máté Gábor polgármester: Annyit mondanék még, hogyha bárkinek kérdése van közben, ahhoz,
amit mondok, ha úgy gondolja, hogy nem tudja megjegyezni, vagy megtartani a végéig,
nyugodtan félbe szakíthat. Ha tudok, azonnal válaszolni megpróbálok, ha nem akkor a válaszadást
későbbre fogom tenni. Én most egy beszámolót fogok tartani különböző témákban és igazából,
aztán később még tudunk a dolgokról vitát folytatni, ha szükséges lesz. Aki nyomon követte a
képviselő-testület eddigi munkáját és a tagságát, az tapasztalhatja, hogy egy új ember ül itt
közöttünk. Ocskó László személyében, gondolom, nem kell senkinek sem bemutatni. A következő
helyzet alakult, az idén. Bizonyára önök is tudják, és a Hírfutárban is megjelent annak idején,
amikor ez aktuális volt, hogy a hét tagú képviselő-testületnek tagja volt Magyar Gábor is.
Számomra nagy öröm volt, hogy egy fiatalember is részese a testületünknek. A Gábor a
munkájának elfoglaltsága miatt valószínűleg nem tudott rendszeresen részt venni a képviselőtestület ülésein. Ez az egész helyzet odáig fajult, hogy eltelt egy teljes év, hogy a Gábor nem jelent
meg a testületi ülésen és az önkormányzati törvény úgy szól, hogy az a képviselő, amelyik egy
éven keresztül folyamatosan nem vesz részt a képviselő-testület munkájában, annak a mandátuma
megszűnik. Június végén, július elején kaptuk az észrevételezést a Kormányhivataltól, hogy a
Magyar Gábor esetében ez a helyzet fennáll. Kötelezte a törvény a képviselő-testületet, hogy
szüntesse meg a Gábor mandátumát, amelyet a szeptemberi testületi ülésen kényszerűségből,
nem örömünkre, de megtettünk. Az egy megüresedett helyre pedig a választásokkor a sorrendben
utána következő képviselő kerül be a testületbe. Megkerestük az Ocskó Lászlót és Laci örömmel
vállalta ezt a feladatot. Ilyen alapon most már ez a harmadik testületi ülés, amelyen teljes joggal
részt vesz és elmondhatom, hogy még egy testületi ülésről sem hiányzott. ilyen szempontból egy
jó cserét csináltunk, mert lelkesen, rendszeresen itt van az üléseken, nem veszélyezteti a
munkánkat. Most is nem teljes a létszámú a testületünk. Kósáné Marika és Gyurászné Marika
jelezte, hogy az elfoglaltságaik miatt a munka beosztásaik miatt nem tudnak részt venni a testület
munkájában. Ebben az esetben ők igazoltan hiányoznak, és el kell, mondjam, hogy mind ketten
olyan aktivitást folytatnak a képviselő-testületben, hogy nem aggódunk az ő ilyen jellegű
távolmaradásuk miatt, mert általában ők részt szoktak venni a testület munkájában. Jellemző még
a munkánkra az, hogy a képviselő-testületnek az önkormányzat munkáját önkormányzati hivatal
segíti és ez most már februárban a harmadik éve lesz, hogy ezt sajnos egy közös intézménybe,
Csengelével kell, megoldjuk. Ez azt jelenti, hogy a csengelei és a pusztaszeri önkormányzati hivatal
egy vezetés alatt van és bizonyos dolgokat közösen, oldunk meg. Igyekeztünk úgy megszervezni
ezeket, hogy ebből a lakosság ne sokat érezzen, annál inkább érezzük mi. A képviselő-testület és
legfőképpen a hivatal dolgozói hogy ez a helyzet bizony sokszor nagyon komoly feladatok elé állítja
a társaságot. Annál is inkább, mert sajnos most a csengelei önkormányzatnál olyan nagy váltások
történnek, nagyon sok ügyintéző más munkahelyet keresett és újakat kellett fölvenni a helyükre.
Ez a munka azért nem olyan, hogy egyik pillanatról a másikra ugyanúgy lehet végezni, ehhez
nagyon komoly betanulás kell, tapasztalatokat kell szerezni. Ez bizony plusz feladatokat jelent azok
számára, akik már régóta dolgoznak az intézményekben. Én remélem azt, hogy ezt a lakosság nem
fogja észrevenni, hogy mi belül milyen problémákkal és milyen feladatokkal küzdünk. Ha mégis így
lenne, elnézést kérek, jelezzék felénk és igyekszünk megfelelni az elvárásoknak. Ez volt az első
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téma a testület alapvető tevékenységei. a második téma, a közmunkával kapcsolatban szeretnék
néhány dolgot mondani. azt tudni kell, hogy a közmunkás rendszert és a közmunkában
alkalmazottak létszámát nem az önkormányzat határozza meg és nem a hivatal, határozza meg.
Általában a járási hivataltól régebben munkaügyi központ illetve azok dolgozóitól illetve a feléjük
támasztott követelmények alapján jut el hozzánk az a létszám, amit alkalmaznunk kell. Vannak
különböző témák, amik köré ezeket csoportosíthatjuk. Sajnos mindig több embert kell
alkalmaznunk, mint amennyit szándékoznánk. Mi kevesebbel is megelégednénk, de ennek nem
csak olyan szerepe van a közmunka programnak, hogy munkával lássunk el embereket, hanem az
is feladata, hogy közösségbe vonjuk őket és valamilyen feladatot, valamilyen rendszeres életvitelt
produkáljunk számukra. Én azt mondhatom, hogy igyekszünk őket, minden egyes közmunkást
emberként és munkatársként kezelni. Én azt kérném a lakosságtól is, hogy még akkor is, hogyha
úgy látják, hogy a munkájuk nem olyan intenzitással megy, mint ahogy egyesek gondolják, azt
mondhatom, hogy alapvetően a rájuk bízott feladatot felelősséggel és tisztességgel végzik. Nem
véletlen az ő munkájuk alapján az idén járdákat építettünk elsősorban Munkástelepen. Illetve itt a
faluban is a Fő utca végén lévő járdát építettük a munkásokkal illetve járólapokkal láttuk el
Munkástelepnek a két középső átkötő utcáit, ahol a járdákat a legtöbben használják és a
legrosszabb állapotban is voltak. Ezt a jövőben is folytatni szeretnénk. Ugyanennek a programnak
a keretében építettük meg most már a Fő utca teljes vonalában és a Kossuth utca teljes vonalában
a csapadékvíz árkok bejáróinak a támfalait. Én azt gondolom egy olyan technikát és egy olyan
munkarendszert tudtunk kialakítani, hogy a munkásaink, az az 5-6 fő, aki ezzel foglalkozik
önállóan képes végezni a munkáját, nem kell különösebben fogni a kezüket. Elmondjuk, hogy mi
az elvárás és teljesen önállóan el tudják végezni ezt a munkát. Most már 100 fölött van az a
támfal, amit megépítettek és én maximálisan elégedett vagyok a munkájukkal, egyrészt a
minőségével és a munkához való hozzáállásukkal is. Ezek mellett a külterületi közutaknak a
karbantartására szintén van egy brigádunk. Természetesen ezek a brigádok azért mindig ide-oda
csapódnak, nyilván ahol alkalmas meg megfelelő a személyi tulajdonságuk és megfelelő feladatot
tudunk adni. Próbáljuk személyszer szólóan szabni ezeket, a feladatokat. A külterületi közutakhoz
eszközeink is vannak, sajnos nincs erőségünk hozzá, majd a későbbiekben még fogok ehhez
reflektálni, hogy miért nincs, és hogy milyen reményünk van valamilyen traktor beszerzésére.
Közmunka program keretében építettük meg az idén további három buszmegállót, szintén azt
gondolom nem csak a faluban, hanem a falun kívül is megfelelő értékelést kapott és nagyon
örültünk neki. Én azt látom, hogy a lakosság is nagyon szépen odafigyel rá. Még különösebb
károkozás, vandálkodás nem történt, kisebb problémákat nem számolva, azokat sikerült
lerendezni. Ezen felül most vagyunk egy olyan helyzetben, hogy tanfolyamra kellett négy főt az
újonnan behozott közmunkások közül beiskolázni. Ők Ópusztaszerre fognak átjárni, ezeknek a
költségeit általában a kormány fedezi. Ez nem a falu költségvetéséből van, a falu költségvetéséből
fizetjük őket természetesen, de ezt megkapjuk az államtól és ezeket, a költségeket, ami az ő
alkalmazásukra fordítódik jelentős részét az állami finanszírozás, tartalmazza. Ugyanúgy, mint az
ezzel kapcsolatos anyag költségeket és szerszám igényeket is. A munkaruhájukat, a szerszámokat
és kistraktorunkat is egy ilyen program keretében tudtuk megvásárolni. A tárcsát, a grédert és az
egyéb kézi szerszámokat meg ezeket a nyakba akasztható fűkaszákat is mind ennek a programnak
a keretében tudjuk beszerezni. Azt gondolom, ha nem lenne ez a közmunka program, akkor bizony
nagyon nagy bajban lennénk, mert nem tudom, hogy a közterületeinket hogyan tudnánk rendben
tartani. Nem tudom tapasztalták-e önök, amikor egy idegen bejön, a faluba szinte senki nem felejti
el nekem mondani, ha velem is kapcsolatba kerül, hogy milyen rendezett és milyen rendben van,
tisztán átgondoltan működik, a falu a külsőségek terén, nyilván vannak problémáink azért. Az
idegenek számára is feltűnik az, hogy gazdája van a falunak, és azt gondolom ezt nagy részben a
közmunka programnak is, köszönhetjük. Közterületekkel kapcsolatban mi másról beszélhetnénk,
mint az utakkal kapcsolatos problémáinkról. Szerencsére olyan talajviszonyok vannak, viszonylag
homokos a területe Pusztaszernek, így a burkolatlan utcáink nem okoznak akkora problémát, mint
egy Tiszántúli vagy egy Dunántúli településen. Ez nem azt jelenti persze, hogy minden rendben
van, de sajnos nem tudok ígérni senkinek semmit. Nem csak én, hanem államilag sem ígérnek
semmit arra vonatkozóan, hogy a belterületi közutak a lakóutcákban az utak bármikor is a
belátható jövőben burkolattal lesznek ellátva. Egyelőre még az is kérdéses, hogy a meglévő utak
karbantartására hogyan tudunk majd forrásokat találni. Nem egyszerű, ezért nagyon nagy
felelőssége van a lakosságnak, ezen a téren. Amink van, azt próbáljuk megőrizni, mert ez elveszik,
és nem tudunk vele mit kezdeni a későbbiekben. Rendszeres probléma a közterületeken
gazdátlanul járkáló kutyák. Nem szoktuk tolerálni ezt a helyzetet, egy darabig nézzük, keressük a
tulajdonosát. Ha van tulajdonos, akkor fölszólítjuk rendszeresen, jegyző úr rendszeresen küldi ki
ezeket, a felszólításokat. Kérek mindenkit, ha ilyeneket tapasztalnak, akkor jelezzék, mi sem
járunk minden egyes nap az utcákon, ezért bátran jelezzék jegyző úr felé, fogunk lépni ez ügyben.
Egy dolgot nem tehetünk azonban, nem tudjuk a kutyákat befogni, és nem tudjuk a gazdákat
megbüntetni. Csak szép szóval tudunk hatni rájuk, nincs más eszköz pillanatnyilag a kezünkbe. Az
állatvédelmi törvényeknek is meg kellene felelnünk. Ez egy központilag, önkormányzatilag nagyon
nehezen kezelhető kérdés, de az állampolgár, lakosság szempontjából viszont nagyon könnyen. Aki
kutyát tart az felelősséget vállal magára és felel a kutyáiért. Őneki kell megoldania azt, hogy a
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kutyák közterületen ne rohangásszanak felügyelet nélkül. Hozhatunk mi önkormányzatilag
bármilyen rendeletet, ha azt a lakosság nem tartja tiszteletben, nem tartja be. Én azt gondolom,
hogy ezzel kapcsolatosan sokat fejlődtünk. Voltak kóbor kutyák, amiknek nem találtuk meg a
gazdáit, igyekeztünk azoknak gazdát találni. A közterületeken és a külterületeken található
szeméttel kapcsolatosan is nagyon pozitív véleményem van. Járva az országba azt mondom, nem
mondom, hogy nincsenek gócpontok, időnként megjelennek lerakott szemetek a külterületen.
Éppen Laciék jeleztek egy jó fél évvel ezelőtt egy területet itt a festő erdő környékén, nagy
mennyiségű kutya és macskaeledel doboz volt kirakva, egyéb különböző más hulladékkal. Tényleg
ipari mennyiségű, nem egy utánfutónyi, hanem egy teherautónyi volt lerakva. Sajnos nem találtuk
meg a forrását ennek. Feltételezésünk az volt, hogy valószínűleg valaki megvehetett egy tanyát,
amiben találta ezt a hulladékot, amit az előző tulajdonos fölhalmozott és nem tudott vele mit
kezdeni és ezt a megoldást találta. Holott ez kivihető lett volna a hulladékudvarba, simán átvették
volna. nem tudtunk mást csinálni, kénytelenek voltunk mi összeszedni és a hulladékudvarba
kivinni. Ha ilyeneket tapasztalunk, Szabó Sándor a mezőőr rendszeresen járja a külterületet, észre
szoktuk általában venni. Minél gyorsabban vesszük észre az ilyen illegális lerakatot, annál jobban
meg tudjuk előzni, hogy egy újabb adag kerüljön oda. Az első szemetet eldobni a legnagyobb
felelősség és a legnagyobb probléma, utána a következőt már nagyon könnyen oda dobja mellé
valaki. Én arra kérek mindenkit és bátorítok, hogy jelezzék az önkormányzat felé, ha ilyet
tapasztalnak. az utakhoz kapcsolódik még és a közterületekhez, hogy most ugye tél előtt állunk,
nem tudjuk, hogy tavaly csak egy teszt hótolást csináltunk csak, mert annyira kevés hó volt.
Annyit mondhatok és már többször leírtam a Hírfutárban is, hogy 5 cm-es hónak nem fogunk
nekiállni, tologatni, azt viselni kell. Körülbelül 10 cm hó az, ami belterületen már indokolja azt,
hogy hótolással foglalkozzunk. Belterületen nagyon rövid idő alatt nagyon gyorsan meg tudjuk
oldani, és igyekszünk korán reggel nekiállni. Kérek toleranciát, idő kell, amíg végigjárjuk az utakat.
A külterületek már kicsit nehezebb kérdésűek, ott általában 15-20 cm-es hónál szoktunk nekiállni.
Több mint 100 km-es külterületi utunk van, nem valószínű, hogy mindenhova el tudunk jutni.
Igyekszünk azokat az utakat, amiket rendszeresen használ a lakosság előbb vagy utóbb
letakarítani. Ha nincs, utánpótlása a hónak két nap alatt le tudjuk tisztítani a legfőbb utakat. Nagy
problémát okoz számunkra, és nem teljesen közterületi inkább magánterületi téma, hogy
viszonylag sok olyan ingatlan van a faluban, ami üresen áll. Nagyon nagy probléma, hogy mit
kezdjünk ezekkel, az ingatlanokkal. Egy dolgot elfelejtettem, mert nem mutattam be a lakosságnak
Szalai Gabikát a járási hivatal vezetőjét. Elnézést, ez az elején kellett volna, megtegyem. Gabikáék
felé is jeleztük, hogy ezekkel, az ingatlanokkal nem csak Pusztaszernek van problémája, hanem ez
egy országos probléma. Tudnunk kellene, hogy tudunk ezekkel bánni, milyen jogosultságaink,
milyen kötelezettségeink vannak. Ezzel együtt azt mondom, hogy nagyon sokat tehet a szomszéd,
ha van kapcsolata a tulajdonosokkal. Komoly dilemmába vagyunk ez már egy újabb téma, a
lakossági információ áramlás terén. Nagyon sok információáramlási csatornánk van mostanában, a
hagyományos a faliújság, a különböző hírlevelek, vagy levelezgetések, ezek régebben is voltak.
Aztán már majdnem 20 évvel ezelőtt elindult a falu újság a Hírfutár, most már elektronikus úton is
elérhetők vagyunk. Egyrészt van a településnek honlapja, és van a településnek Facebook oldala is.
Főleg a Facebook oldalt azért alakítottuk ki, hogy napra kész információkat tudjunk juttatni a
lakosság felé. Sajnos azt be kell, lássuk, hogy nagyon sokan nem jutnak el erre a hírcsatornára.
vagy azért mert nincs internetes elérhetőségük, be kell, lássuk az írott információáramlás még
mindig fontosabb szerepet, kellene, hogy betöltsön a falu életében. Ahogy az előző Hírfutárban is
írtam keressük azt az embert, vagy azokat az embereket, akik segítenek a falu újságjának a
megtöltésében. Már magát a nyomdai előkészítését megcsinálom, a cikkeket nem írhatom meg
saját magam. Egyrészt, mert a törvény tiltja, hogy a polgármester szerkesztője legyen az
újsásnak. Másrészt nem is szeretnénk azt a látszatot kelteni, hogy mi bármilyen módon
befolyásoljuk a faluban a nyilvános információáramlást. Minden képpen valamilyen független
ember kellene, aki a Hírfutárnak a kézben tartását vinné. Szerencsére Dakó Krisztiánnak
munkahelye lett közben és már nem tudja olyan intenzitással vállalni ezt a munkát. Ennek
köszönhető az, hogy az idén mindössze két újság tudott megjelenni. Most is körülbelül 2-3 oldalnyi
anyagom van, emiatt nem tudunk újságot megjelentetni. Én bátorítok mindenkit, akár
rendezvényekkel, bármilyen közléssel a lakosság felé fordulna. Ez egy közösségi fórom bárki írhat
az újságba. Én szoktam kérni azokat, akik rendezvényeken részt vesznek és sporteseményeken,
iskolai vagy civil szerveződésű rendezvényeken írjanak róla, de sajnos nem nagyon jönnek ezek az
információk. Én ennél többet nem tudok ennek érdekében tenni. Ha összejön a Hírfutárnak
legalább 6 oldalnyi anyag, akkor természetesen megjelentetjük, de két oldalért nincs értelme.
Ebben én kérném a lakosságnak a valamilyen szintű közreműködését. Kicsit szociális témákról
beszélnék a következőkben. Az önkormányzatoknak a finanszírozása olyan helyzetet teremtett,
hogy viszonylag biztonsággal tudunk szociális segítséget nyújtani a lakosságnak. Ennek volt
köszönhető az, hogy többnyire, akik indokolt problémával jönnek, és itt most nem arról van szó,
hogy valakinek rendszeres havi jövedelmet, vagy bevételt juttassunk, hanem valóban indokolt
segítségre van, szüksége akkor az önkormányzat tud segíteni. Főleg azokon, akik magukon is
hajlandóak. Sosem szoktunk valakinek a teljes problémájával foglalkozni és megoldani, mindig
azzal szoktam indítani, ha valaki segítséget kér, hogy ő mit tud tenni az érdekében, hogy ez a
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problémája, megoldódjon és mennyi ideig áll fenn ez a probléma. Egyszer-kétszer tudunk segíteni
valakinek, de rendszeresen sajnos nem. Annyi kereteink azért vannak, hogy az idén minden
iskolásnak, ami 160 fős nagyságrendet képviselt iskolakezdésre tudtunk 12 ezer forintot juttatni.
Én tudom, hogy valaki erre nem volt rászorulva, de aki úgy érzi, hogy nincs, rászorulva azt senki
sem akadályozza abban, hogy neki adja olyannak, akit úgy érez, hogy rá van szorulva. Ugyanezt
tudom elmondani az időseknek nyújtott támogatásra. a napokban indult el ennek a szervezése. Az
önkormányzati képviselő-testület úgy döntött, hogy a szociális keretben van még olyan tartalék,
amivel a 70 év fölöttieket 10 ezer forintos fűtési támogatásban tudja részesíteni. 185 fő érintett
ebben, aki 70 év fölötti. Akik az idén fogják betölteni a 70 évet azok is, fogják kapni. Mindenkinek
fogok írni egy kísérőlevelet ezzel kapcsolatosan. Valószínűleg valaki úgy érzi nincs rászorulva erre,
az önkormányzatnak az egyszerűbb, ha mindenkinek odaadja, mert nem akarjuk eldönteni, hogy ki
a rászorult és ki nem. Ez mindig komoly vitákat eredményezhet és nem is biztos, hogy el tudjuk
dönteni. Arra bátorítanék mindenki, hogy aki úgy érzi, hogy nincs, rászorulva 70 év fölöttiként a 10
ezer forintra az döntse el. Tavaly is volt ilyen, aki azt mondta, hogy neki nem kell ez a 10 ezer
forint, de ha már megkapta vett belől ezt-azt és eljuttatta olyan valakinek, aki rászorult. Erre most
is mindenkinek lehetősége van. Hasonló a tüzelőanyag támogatás, ami azért jól körbe van
bástyázva szabályokkal. A tüzelő támogatásra az idén 73 m3 fát kaptunk, de nem annyit
pályáztunk, hanem 150 m3-t. Javasolta az erdészet is, hogy az idén ne keményfát kérjünk, hanem
puhafát, mert a környékben az elérhető és most valószínűleg nem fogják tudni kielégíteni a
keményfa igényeket. Ilyen alapon dupla mennyiséget kértünk és ennek a felét kaptuk meg. Ennek
a megítélése önkormányzati rendeletben van rögzítve. Nem is akartunk a nagyon sokat
dilemmázni. Aki a leírások alapján jogosult a fára azok 1 vagy 2 m3 fa erejéig támogatásban fognak
részesülni. Nagyon jól tudja az önkormányzat, éppen egy fél órával ezelőtt beszéltünk erről a
dologról, hogy vannak olyanok ebben a listában, akik nem kérték valamiért, pedig rászorultak
volna. Őket megpróbáltuk elérni, hogy miért is nem adták be és rávenni, hogy adják be a
kérvényt, mert e nélkül nem adhatjuk ki ezt a fát. Még így is lesznek olyanok, akik rászorultak, de
nem férnek bele. Ha valakinél úgy gondoljuk, hogy rászorulna, de nem tudjuk megfeleltetni
azoknak az elvárásoknak, amik papíron is vannak, van olyan tartalék fánk, amivel őket is tudjuk
segíteni. Egy ennél sokkal örvendetesebb dolog, hogy szintén a szociális keretből tudjuk támogatni
az újszülötteket a faluban. Az idén tíz újszülött támogatás volt eddig, akik attól függően, hogy
hányadik gyerek a családban 30, 40, és 50 ezer forintos támogatást kaptak az önkormányzattól,
úgy nevezett életkezdési támogatást. A szülő szabadon dönt róla, ez készpénz, személyesen
szoktam elvinni, és átadni az anyukáknak és megnézni a babát is. Nagyon kellemes kötelezettség
és nagyon örülök neki, hogy a képviselő-testület egy ilyen döntést támogatott és azt gondolom az
anyagi lehetőségeinkhez mérten ez egy szép gesztus. A következő témánk egy kicsit a
pénzügyekről fog szólni. Bizonyára tapasztalták azt, hogy a tavasz folyamán megváltozott a
takarékszövetkezet nyitva tartása. Ezt a szövetkezet működésének a racionalizálására hozta. A
képviselő-testület nagyon sokat küzdött azért, hogy ez a helyzet, ami most van, legalább
kialakuljon. A pillanatnyi állás is a végét járja, mert az a helyzet alakult ki, hogy a pusztaszeri és a
csengelei
takarékszövetkezeti
fiók
hasonló
rendszerben
működik
és
a
csengelei
takarékszövetkezetnek a dolgozója felmondott, és nem találnak a helyére embert. Ezért a
pusztaszeriekkel kell megoldani a csengelei nyitva tartást is. Komoly gond van, mert a pusztaszeri
két hölgynek nincs autója se, meg jogosítványa se. Most próbáljuk, keresni azt a megoldást
hogyan tudunk olyan embert találni, aki egyrészt a pénzügyekhez is ért, meg át is tudna menni
vagy át is, tudná szállítani a két hölgyet. Folynak a tárgyalások ez ügyben. Ha nem találunk ilyen
embert, akkor valószínűleg a polgárőrség fog besegíteni, a polgárőr autóval fogjuk ezt a problémát
megoldani. Reményünk van azonban arra, hogy ez csak márciusig fog így tartani. Ugyanis van egy
olyan pusztaszeri ember a képben, akinek van jogosítványa is, akkorra lesz autója is, csak még
nincs meg az iskolai végzettsége, de márciusra meg lesz. Ha ilyen kényelmetlenség adódik,
elnézést kérek, de egyelőre nincs más választás. Foglalkozzunk egy kicsit sport ügyekkel is. Nem
tudtunk a hírfutárban a legújabb eseményekről beszámolni, de, egyrészt amire a leginkább
büszkék voltunk ebben az évben a pusztaszeri PISZE sportegyesület magára vállalta egy országos
jelentőségű és Európára kiterjedő rendezvénynek a szervezését. A lábtoll-labda Európa
bajnokságot, azzal együtt, hogy nekünk nincs megfelelő terünk, ahol ezt megrendezhetnénk. Így a
kisteleki sportcsarnok és a kisteleki önkormányzat együttműködésével sikerült ezt a rendezvényt,
azt gondolom mindenkinek a megelégedésére megszervezni. Az egyesület vezetőinek itt is
szeretném megköszönni az elismerésemet és az önkormányzat elismerését kifejezni az iránt a
munka iránt, amit ők tettek ennek az Európa szintű versenynek a megszervezésében. A munkájuk
nem csak ebben nyilvánul meg, hanem abban is, hogy az idén is több országos bajnok került ki
Pusztaszerről, akinek a nevét nagyon szeretném már közzé tenni valamilyen formában és valahogy
elismerni az ő tevékenységüket.
Sági Mihály képviselő: Néhány gondolatot, ehhez a Gábor által bevezetett Európa –
bajnoksághoz, 10 ország vett rajta részt. Egy mondatot szeretnél felolvasni a kisteleki
hírmondóból, ami nagyon szépen leírja az egész bajnokságot. Ez a mondat jellemzi, hogy milyen
sikeres volt, ezt nem Gábor és nem Vágó Tibor és nem más, hanem a cikket írók mondták róla. A
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PISZE lábtolla-labda szakosztálya Vágó Tibor vezetésével remekbe szabott munkát végzett, hiszen
tagjai szervezőként, játékvezetőként, vonalbíróként is helyt álltak ezen a rendezvényen. Erről szól
ez a cikk. még hozzátenném, hogy csináltak próba játékokat és kisteleken van már tizenegy
néhány gyerek, akik ezek után eljárnak erre a rendezvényre. Amire most szeretném, hogy ez a
kevés ember tudja azt, hogy ez a lábtoll egy nagyon új dolog, hisz egész Magyarországon
körülbelül 600-an művelik. Ettől függetlenül a pusztaszeriek, szenior, kihirdették Magyarországon
az év játékosait, és ebből nem akarom csak azt elmondani, ami a pusztaszerieket érinti. Szenior,
tehát az idősebbek korosztályában, országos harmadik helyezett, Pigler Tamás, a negyedik
helyezett Vágó Tibor. Sajnos nőknél nincs benne pusztaszeri. Felnőtt férfi, tehát az aktív
korosztályban, sajnos se a fiúknál, se a nőknél nincsen. De szeretném elmondani, hogy ifjúságiban
az országos nyolcadik helyen áll, Németh Mátyás, a nőknél szintén ifjúságiba, hatodik helyen Túri
Noémi. Most jön az igazi, serdülő, első Simon Márk, a nőknél Németh Barbara. A serdülőknél, a
fiúknál megemlíteném Babos Rolandot kilencedik, Szabó Gergő a tízedik. A serdülő nőknél Babos
Klaudia szintén a tízedik. Gyermek korosztályban első Horváth Orsolya, negyedik Macsicska Noémi.
Én azt hiszem, megérdemelik ezek a nevek azt, hogy itt ezen a közmeghallgatáson fölolvastam és
itt is szeretnék gratulálni. Vigyék el a hírét ennek a lábtollnak, hogy Pusztaszeren nagyon szépen
művelik. Itt szintén megköszönném annak az öt főnek, akik ebben nagyon részt vettek a Vágó
Tibor, a Pigler Tamás, Tóth Zoltán, Szabó Gábor és Simonné Kószó Anita. A záró akkordon a
pusztaszeri fiatalok adtak elő egy műsort a táncegyüttesük, ami hatalmas tapsot kaptak a
külföldiektől. Köszönöm szépen.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen a nagyon precíz és részletes kiegészítést. Én azt
gondolom ér ez a dolog annyit, hogy egy még nagyobb plénum előtt is elmondhatjuk ezeket, a
dolgokat. Lépve tovább a helyi sporttevékenységben, a negyedik osztályban focizik a pusztaszeri
csapata. Én nagyon szeretném azt, hogyha ez a csapat összeszedettebb lenne, próbáljuk őket
segíteni. Én azt gondolom vezető probléma, van, nem találta meg a csapat azt a vezetőt, aki
tényleg csapattá tudná őket kovácsolni. van egy lelkesedés bennük, szeretnék csinálni, de vezető
nélkül ez szétesik. Bármikor jöttek hozzánk segítségért, mindig segítettünk. A labdarugó
csapatokat még ezen a szintén is nagyon komoly pénzekkel támogatják, csak oda kell menni és
kérni. Nincs meg az az ember, aki ezeket, a dolgokat a vállára venné és vinné. Ha meg tudják
fogalmazni, hogy miben segítsünk, akkor mellé állunk ennek a csapatnak. Egyelőre nem tudom,
miben tudnánk többet segíteni. Minden télen van teremlabdarúgó torna Kisteleken, nagyon komoly
és különböző osztályok vannak. Pusztaszert két ilyen csapat képviseli neki a részvétel nem olcsó
ezeken, a versenyeken. Be kell fizetni a nevezési díjat, mind a két csapatnak az önkormányzat
vagy valamelyik képviselő, akit megkeresnek a csapatok az alapjából, támogatja ezeken, a
versenyeken való részvételt. Ugyanezt mondhatnám a sakkal kapcsolatosan is. Idén már legalább
négy versenyről tudok, amit megszerveztek. Ebben az évben még bővült is a csapat, bár nem
pusztaszeriekkel.
Sági Mihály képviselő: Igen ők megkerestek minket, és rendszeresen szeretnének sakkozni, és
jönnek.
Máté Gábor polgármester: Mindezek, amiket eddig mondtunk, alátámasztják azt, hogy ha van
szándék tevékenységre, van, aki odateszi magát, akkor mi örömmel fogadjuk, és odaállunk
mindenféle kezdeményezés mellé, ami úgy érezzük, hogy értéket képvisel. Ennek kapcsán megyek
bele a civil vonalra, hogy az idén nagyon sok civil szerveződés történt. Nekem, ami legnagyobb
újdonság volt az iskolai szülőknek a szerveződése. Fantasztikus az az odaadás, az az energia, az az
összetartás, amit tanúsítanak az utóbbi hónapokban, vagy az utóbbi két évben a szülők. Én végig
követtem már 1987 óta az iskolát még ennyire összetartó és ennyire önálló gondolkodásra képes
szülői társaságot még nem tapasztaltam, akik nemcsak beszélnek meg, hanem tesznek is.
Rengeteget tesznek, és nem várják el, hogy valaki megoldja helyettük, ha elakadnak, akkor jönnek
csak. Nekem lenyűgöző az, ahogy dolgoznak, és ugyanezt mondhatnám a Bálinték
kezdeményezésére is. Mindenki tudja azt, hogy a Bálint megkeresett engem, hogy ők szeretnének
egy konditermet, miben tudnánk segíteni. a múltkor ott voltam ebben a teremben és lenyűgöző,
amit csináltak. Mi csak egyet kérünk, hogy felelősséggel üzemeltessék, nyilván a költségeket nekik
kell fedezni. Elvárásaink mindig vannak ilyenkor, de adni is tudunk bizonyos feltételek mellett.
Ugyanígy mondhatnám a polgárőrök tevékenységét is, nincs az a rendezvény, amikor ne tudnánk
rájuk számítani. Szerencsére egy kiváló autóhoz tudtak jutni pályázat segítségével. Én azt
gondolom, hogy a Csaba kezében nagyon jól összpontosulnak ezek a dolgok. Ugyanígy a hölgy
torna és jóga csoport is működik a faluban. Minden héten másfél órát gyúrnak ott a lányok, 6-8-10
hölgy jön össze, és nagyon sajnálom, hogy nem tudunk méltó teret adni ehhez. Méltatlan az, hogy
a lábtoll-labdások is ezen a helyen kénytelenek gyakorolni. Szintén tudom mondani, ami szintén
civil szerveződés a Homoktaposóknak az akcióit. Ők már nem csak egy klubként működnek, hanem
ők már egyesületbe szerveződnek. Ezek az emberek rendszeresen összejönnek és Pusztaszeren is,
szerveznek teljesítmény túrákat. Nekik is maximálisan teret, adunk anyagi támogatást, erkölcsi
támogatást adunk, elismerésünket fejezzük ki, mert sokszor már az is sokat jelent. Akik pedig már
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régóta ilyen szerveződésben vannak a Dalárda, aki minden héten összejön, minden héten,
csütörtökön összejönnek és öröm velük lenni. Szervezik magunka a programot, nem nyafognak,
soha nem kértek semmit, mindig, csak amikor nagyon nagydolog volt, amit nem tudtak megoldani,
akkor jöttek segítségért. A Lovas Egyesületet mindenki tudja, rendezvényük is van. A legújabb
szerveződés, ami ugyan már régebben is volt, de újjá alakulás alatt van a Vadásztársaság, ami
most kifejezetten Pusztaszerre épül. Körülbelül olyan 20 főnyi tagsággal van jelenleg. ennek lehet
a későbbiekben idegenforgalmi jelentősége is, ha ezt jól csinálják. Én azt gondolom, nagyon jó
irányba megy a falu ebből a szempontból, hogy ezek a közösségépítő tevékenységek táptalajra
találnak, és nagyon bíztatok mindenkit, hogy ha ötlete van, elhivatottsága van, valami irányába
akkor keresse meg az önkormányzatot, de megkeresheti bármelyik képviselőt is. Visszatérnék egy
picit a közmunkára, egy dolgot elfelejtettem. Ami részben a közmunka, részben a hivatal
szerveződésével kapcsolatos. Még a képviselő-testület tagjai sem tudják, mert ez a múlt héten
történt. Éppen nagy tárgyalásban voltam egy témában, és bekopogott az irodába egy úriember,
bejelentkezett, hogy a Belügyminisztériumból jött ellenőrizni a közmunkát, előre nem jelentkeztek
be. Olyan 15 perc múlva kimentem, hogy mégis hol tartanak a dologban. Még ott csinált egy-két
szúrópróbaszerű ellenőrzést és akkor azt mondta nekem, hogy annyira rendben vannak a dolgok,
hogy ezt még nem tapasztalta, mióta ezeket, az ellenőrzéseket csinálja. Itt semmilyen
hiányosságot sem a munkavégzés, sem pedig annak az adminisztrációja körül nem tapasztalt. Azt
mondta, hogy mielőtt bejött az irodába végigjárta a falut. Egy dolgot javasolt, hogy a
munkanaplóba, amit minden nap vezetni kell, írjuk be, hogy milyen időjárás van. Körülbelül két
órát volt itt, de ebből az utolsó órát már ilyen kötetlen beszélgetésben meg tapasztalatok
cseréjében ment el. Egy nagyon örömteli dolog indult el az elmúlt egy-két hónapban és a mai nap
is ennek ügyében voltam Szegeden. Falugyűléseknek rendszeresen témája volt az, hogy mégis
milyen állapotban van ez a malom épület, és hogy mi lesz a sorsa. Örömmel jelenthetem, hogy aki
a Facebook-ot járja az már hallhatott róla, de lehet, hogy van itt olyan, aki nem hallott róla. A
malom épülete egy adásvételi szerződéssel új tulajdonba került. Ebben az épületben egy papír
gyártó manufaktúra fog üzemelni. Nem tudom ismerik-e azt a technikát, amikor vagy kenderből,
vagy hulladék papírból papírpéppé darált anyagból úgy nevezett merített papírt gyártanak. A
nyáron véletlenül belebotlottunk egy ilyen üzembe és bementünk érdeklődtünk, mi folyik itt. Én
most nagy jövőt jósolok ennek az üzemnek. Úgy néz, ki márciusban fogja tudni, elkezdeni az
alapvető működését. Már hat fő volt lent üzemlátogatáson és kipróbálták ezeket, a munkákat és a
hatból három főt már a tulajdonos kiválasztott, hogy ki az a három fő, akivel márciusban az üzem
el fog tudni indulni. Ha minden nagyon jól megy, két éven belül 10 főt alkalmazzanak, és hogy 20
főig elmehet ez a dolog. Nagyon komoly exportra és nemzetközi piacra fog tudni dolgozni
reményeink szerint. Két téma van, még amit érinteni szeretnék, az egyik a pályázatok kérdése. Az
elmúlt időszakban az előző pályázati ciklus az 2014-gyel befejeződött, ebben a ciklusban sikerült
különböző dolgokat megoldanunk. A napelemeket az intézményeinkre, az iskola felújítását, az
óvoda különböző felújításait, és különböző gép beszerzéseket. A következő ciklus 2014-2020
között van, ennek keretében különböző előkészületek voltak. Pillanatnyilag három pályázatot
adtunk be, a témák tekintetében egyrészt az óvoda köré csoportosul, az óvodának egy sportterem
építését tudtuk pályázni. Ennek az épületnek a klub része megmaradna és ehhez ezt a területe
elbontva, ahol most vagyunk és a falu központot megnyitva, épülne hozzá egy másik épület. Erről
tudok képet is mutatni. A pályázat beadásra került, nem tudjuk, hogy egyáltalán támogatni fogjáke, 110 milliós a költségvetése. A másik pályázat, ami beadásra került a polgármesteri hivatalnak az
energetikai korszerűsítése. Ez ablak cserékkel, illetve külső hőszigeteléssel fog járni. Sajnos
tetőcserére is megért az épület, de azt nem tehettük bele a pályázatba. Van már nyertes
pályázatunk is, azáltal, hogy az elmúlt ciklusokban a falu nem termelt adósságot és az adósság
konszolidáció keretében nem kellett a falunak, az államnak kifizetni ezért tavalyelőtt ennek
elismeréseként nyertünk 20 millió forintot. Mi magunk is csodálkoztunk rajta, hogy újra kiírták ezt
a pályázatot és másodszor is nyertünk benne majdnem 20 millió forintot. a temetőre fogjuk ezt a
pénzt fordítani, a kerítésének az utaknak a rendbe tételére, a hátsó résznek a rendbe tételére.
Ezen felül van még bent egy pályázatunk a piac építésére, sajnos itt megint korlátokba ütköztünk.
Minden képpen egy nyitott terű, de fedett piacteret, illetve egy kiszolgáló helyiségül szolgáló épület
megépítését tervezzük. A helyszín a pályázatban a vízmű és a régi tűzoltó szertár melletti füves
terület lenne. Nem tudjuk, hogy nyertünk-e ezzel a pályázattal. Ennyi az, ami a beadott
pályázatokról szól. Most van folyamatban egy hulladékgazdálkodással kapcsolatos pályázat. Utolsó
téma, amit, mindenkit érint a templom kérdése. Holnapután fogok a tervezővel egy újabb
megbeszélésre jutni, Imre atyával együtt fogunk lemenni. Készültek már látványtervek, már több
részről végigbeszéltük. Nyilván vannak aggályaink, vannak feltételeink, és vannak pozitívumok a
tervezésben. Két vonalon megy a tervezés, az egyik hogy egy hagyományos középre helyezett
toronnyal készült templom épüljön, a másik pedig a tervezőnek az elképzelése, egy oldalra
asszimetrikusan elhelyezett toronnyal templomot szeretne. Nem mi fogjuk eldönteni milyen
templom, épül, hanem a püspök úr. A helyét már kiválasztotta, az már fix a kopjafa melletti
terület. Én körülbelül ennyit mondtam volna. Képviselő társaimnak tenném fel a kérdést, hogy
szeretnének-e még valamit megemlíteni?
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Sági Mihály képviselő: Gábor azzal kezdte, hogy az önkormányzat működése, nem esett szó
róla, hogy a képviselő-testület üléseit rendelet írja, elő a bizottság szervezi, ahol két képviselő van
és egy külsős, és róla nem esett szó. Én nagyon megköszönném a munkáját a Rózsikának, mert
nagyon segíti az előkészítő-bizottság munkáját. Keresünk közületek, mások közül ilyen külsőst, aki
szeretne az előkészítő-bizottság munkájában részt venni.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen Misi. Ennek az apropója, hogy eredetileg öttagúra
terveztük ezt a bizottságot. Az által, hogy az öt tagból nem tudott rendszeresen és biztonsággal
három tag megjelenni, mert akkor lesz határozatképes, ezért nagyon kockázatos volt mindig a
bizottsági ülés. Így aztán mivel két ember az biztos, ezért levettük három fősre a bizottság tagját.
Szeretnénk visszaállítani ezt az ötfős bizottsági tagságot, annál is, inkább, mert ezzel két külsős
ember tudna bejönni a bizottságba. Nekünk nagyon fontos, hogy külsős ember is segítse a
munkánkat, mert rengeteg olyan információ jöhet, amire esetleg nekünk nem volt tudomásunk. Ha
valaki érez magában ambíciót, hogy ilyen bizottságban részt vegyen, szóljon. Azért azt el kell
mondanom, mint ahogy tavaly is elmondtam és nagyon jó eső érzés, hogy egy ilyen csapattal
dolgozhatok együtt, mert ha valaki veszi a fáradtságot és beül egy testületi ülésre, akkor látja,
hogy mindenki egyértelműen a falu érdekeit szolgálja.

2. napirendi pont: Közérdekű kérdések, vélemények felvetése a lakosság részéről
Máté Gábor polgármester: Akkor én most áttárnék a második napirendi pontra, ami kérdések,
vélemények a lakosság részéről.
Kovács Andrásné: Szerintem olyan tartalmas és kielégítő volt a tájékoztató, hogy nem is tudok
olyat, amiről nem hallottunk. Köszönöm szépen.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm, ha így érzed.
Sági Mihály képviselő: Bármilyen falu rendezvény van, a feleségem és nem az ő mentségére
kívánok szólni, mindig itt szokott lenni és tudja minden egyesület, hogy fordulhatnak hozzá a
kuratóriumhoz különböző kérésekkel, és ha az teljesíthető, akkor jelen van.
Máté Gábor polgármester: Gyakorlatilag az önkormányzat része, amikor arról beszélünk, akkor
az alapítvány teljesen szerves egységet képez. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy nem csak
hozzánk, hanem az alapítványhoz is lehet menni ötletekkel.
Vágó Tiborné: Szeretném megköszönni a beszámolót, sok érdekes dolgot hallottam, amiről nem
is tudtam. Itt szeretnék mindenkit meghívni a jövő héten szerdára este fél hatkor ugyanide a
falukarácsonyra, amit én rendezek most az én ötödikeseimmel, az elsősökkel és az én szüleimmel.
Mindenkit szeretettel várunk. Az iskolával kapcsolatban nekem lenne egy észrevételem, lehet, hogy
csak az én mániám, de egy darabig olyan boldog voltam, mert nekem réges-régi álmom, hogy azt
a pici utcát lezárjuk az iskola előtt, hogy oda ne lehessen behajtani, és egy napig tudtam élvezni
ezt. Csütörtökönként én úgy döntöttem, hogy kiviszem a gyerekeket a játszótérre. Nem vagyok
egy nagyon hamar haragvó és dühöngő ember, de ezeken, a csütörtökökön az óta is elég sokszor
dühöngök. Mit jelent az a tábla ott pontosan? Ki jöhet be, mikor és miért?
Sztecovics Csaba: Célforgalom, akinek dolga van arrafelé és az ott lakók.
Máté Gábor polgármester: Ott más ingatlan nincs, csak az iskola van, aki az iskolába megy, az
mehet be, az átmenő forgalmat tiltja a tábla. Ez egy dilemma volt az önkormányzat részéről,
hogyan oldjuk meg azt, hogy annak az utcának a lezárásával az iskola nagyobb biztonsággal tudja
azt a sportterültet használni testnevelés és szünetek alkalmával is. Ezt én egy támogatható
dolognak tartottam, nem akkor nagy kerülő az, ha onnan kitiltjuk a forgalmat. Úgy döntött az
önkormányzat, hogy ez támogatja, a kérdés azt volt milyen eszközzel érjük ezt el. Nekem az első
elgondolásom az volt, hogy rakjunk oda egy olyan gátat, ami eleve zsákutcává teszi mind két
oldalról. Akkor azt gondoltuk ilyen drasztikus megoldást ne használjunk, rakjunk ki egy táblát,
mert az is elég lesz. Először az a tábla volt, hogy kivéve önkormányzat engedélyével, utána került
ki a mostani. Nagyon kevesen tartják be ezt a korlátozást, azt gondolom, fizikai akadály oldaná
meg a problémát. Egyéb téma esetleg még?
Zsótér József: Én szeretném még, hogy az a buszmegálló, amit mondtál, hogy épülni fog hova
fog kerülni?
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Mrit6 GSbor polgSrmester: M6r meg6pult, amit akartunk, bdr azt gondolom m6g indokolt, lenne
a Rov6 Melinddval szemben. Van-e meg kerdes esetleg? a jov6 6vi kozmunka program keret6ben
megint lesz jdrdaepltes es azt a 16rd|t meg fogjuk csindlni a templom fel6 vezet6 jdrddt,
Mindenkinek kellemes est6t, Sldott unnepeket kivdnok. A kozmeghallgatdst ezennel bezdrom.
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2016. december 12-6n
megtartott Ul6s6n mint kiizmeghallgatison megjelentek16l

Mdte Gdbor polg6rmester
Frllop Pdl k6pviselc5
Gyurdsz Sdndor Ldszl6n6 kepvisel6
K6sdne Buknicz Mdria kdpviselcl

Nagy Emese k6pviselc5
Ocsk6 Litszlo k6pviselc5
Sdgi Mihdly kepvisel6

dr, Jaksa Tibor aljegyzo
T6th Monika jegyzokonyv-vezeto
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kezdettel osszehivom.

Az iik5s helye: Csengelei Kozos 6nkormdnyzati Hivatal Pusztaszeri Kirendelts6g6nek uldsterme
(Pusztaszer, Kossuth u. 45.)
T5rgy:
1.) Szabo Zsolt r. alezredes kapitdnysdgvezet6i beosztdsba tort6n6 kinevez6s6nek v6lem6nyezese

A fentiek megtdrgyaldsdt kdvet6en l70o 6ra kezdettel kiizmeghallgat5sra kerul sor a Kozs6gi
KonyvtSr 6s Mijvel6ddsi Hdz nagyterm6ben.
A kiizmeghallgat5s javasolt napirendje:
1.) Polgdrmester beszdmol6ja az elmdrlt 6v eredm6nyeircjl 6s a kovetkez6 id6szak tervei16l

2.) Koz6rdekfi k6rd6sek, v6lem6nyek felvetdse a lakossdg rdsz6rcjl
A Kepviselcj-testrllet ul6seire tisztelette.l meghivom, megjelen6s6re szdmitok.

Felhivom a figyelmet arra, hogy a kozmeghallgatds a Kepvisel6-testulet rendes ul6senek min6sul,
amelyen a K6pviselci-testiiletnek hatdrozatk6pes ldtszdmban jelen kell lennie!
Kdrem, szlveskedjen el6re jelezni, ha az rll6sen mdgsem tud jelen lenni'
Pusztaszer. 2016. december 6.

