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Máté Gábor polgármester: Tisztelettel, szeretettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait, jegyző 
urat, meghívott vendégeinket. A képviselő-testület határozatképes, a hét fős tagságból jelen van 
hat fő. Nagy Emese képviselő társunk jelezte, hogy jönni fog. Én a bizottsági ülésen mondtam, 
hogy majd csinálunk egy terepszemlét, de mivel kettő óra van, amikor végzünk a testületi üléssel 
utána is nyugodtan tudunk terepszemlét tenni. Én azt javasolnám, hogy amikor végeztünk a 
testületi üléssel akkor az építkezésen a bontással kapcsolatosan meg tudjuk nézni a helyzetet. A 
napirendi pontok kiküldésre kerültek, egy plusz napirendi pont felvételét javasolnám, a tizedik 
napirendi pontként a DÉMÁSZ közvilágítással kapcsolatos szerződése megújítását kellene 
határozatba foglalnunk és ez határidős lenne. Ha nem tudunk benne megfelelő döntést hozni, 
november 1-vel kezdődne, egy új ciklus ezért lenne szükség rá, hogy ezt feltétlen tárgyaljuk. Az 
ezzel kapcsolatos anyag kiküldésre került, még a hónap elején, illetve a hét elején is kiküldte 
jegyző úr mindenki számára. Reméljük mindenkinek sikerült valamilyen formában képbe kerülni a 
témával kapcsolatban. Ennyi a módosítási javaslatom a napirendi pontokra vonatkozóan. Van-e 
egyéb javaslat? Amennyiben nincs, akkor, aki ezzel a módosítással 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: 
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84/2017.(X.25.)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.) A Pusztaszer Települési Értéktár Bizottság Működési Szabályzatának meghatározása 
2.) Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.16.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
3.) Rendelet-alkotás a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról 
4.) Rendelet-alkotás a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 

8/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 
5.) A pusztaszeri hulladékudvar és gyűjtősziget üzemeltetésére vonatkozó szerződés közös 

megegyezéssel történő megszüntetése 
6.) Bérleti szerződés a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft-vel 
7.) Megbízási szerződés Pusztaszer Községi Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési feladatainak 

ellátására 
8.) Pusztaszer Községi Önkormányzat 2018. évi ellenőrzési programjának és a 2018. évi ellenőrzési 

terv időrendi táblázatának elfogadása 
9.) Tájékoztatás a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 

sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásához 
szükséges hitelszerződés megkötéséről, döntés a kezességvállalási díj fizetési szerződések 
elfogadásáról 

10.) Közvilágításra vonatkozó szerződés a DÉMÁSZ Zrt-vel 
11.) Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről 
12.) Kérdések, bejelentések 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Irattár 
 
 
 
1. napirendi pont: A Pusztaszer Települési Értéktár Bizottság Működési Szabályzatának 
meghatározása 
 
Máté Gábor polgármester: Első napirendi pont, a Pusztaszer Települési Értéktár Bizottság 
Működési Szabályzatának meghatározása. Ismételten köszöntöm a tagokat, megismételném, hogy 
az előző testületi ülésen az Alapítvány kuratóriuma mellé plusz három tagot szavazott meg a 
képviselő-testület. Az Alapítvány tagjai Sági Mihályné, Tajti László és Kovácsné Rózsika. Melléjük 
segítő társként és bizottsági tagként Czombos Ildikót, Sándor Juditot és Pigler Tamást fogadta el a 
képviselő-testület. Én köszöntöm Ildikót az új tagok részéről, minden tag örömmel fogadta azt, 
hogy mi gondoltunk rájuk és én biztos vagyok benne, hogy mind három új tag ebbe a témába oda 
fogja tenni magát. Annál is, inkább mert Judit jelezte, hogy nem tud részt venni a mostani 
ülésünkön viszont küldött nekem egy módosítási, illetve értelmezési javaslat sort. Én azt 
gondolom, mindjárt kezdenék is ezzel, hogy ezt így elmondjam. Utána ezt le tudjuk rendezni, és 
mindenkinek lesz lehetősége hozzászólni. 
 
(Nagy Emese települési önkormányzati képviselő megérkezett, a jelen lévő képviselő-testületi 
tagok száma: 7 fő.) 
 
Máté Gábor polgármester: Judit a következőt jelezte, a I. 1 bekezdés b pontjához kérdést tett 
fel, hogy a javaslattétel részletei hol és hogyan lesznek meghatározva, közzétéve? Erre van 
rendszer, valamilyen formában jelzi azért a szabályzat ezt, hogy a Pusztaszer honlapján lehet ezzel 
kapcsolatosan részleteket közölni majd. Ezt meg is fogjuk tenni, a bizottság majd átgondolja, 
hogyan tegyük ezt meg. azt gondolom, nem hiszem, hogy a szabályzatban ezt így részletezve 
kellene, de minden képpen erre lesz majd utalás a Pusztaszer községi honlapon. Az I. paragrafus 2 
bekezdés b. pontjára azt mondja Judit, hogy nem rendelkezik az elutasított javaslatokkal 
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kapcsolatban. Nem kell-e az elutasított javaslatokról is tájékoztatást adni? Én azt gondolom, hogy 
igen, javaslom azt, hogy a 2. bekezdés c pontjaként reagáljunk erre, hogy az elutasított 
javaslatokat a bizottság a javaslattevő felé kommunikálja és ennek értelmében pedig a c pont 
lecsúszna d pontra. Én azt gondolom ez jó gondolat, akinek a javaslata nem kerül, támogatásra az 
azért kapjon erről tájékoztatást, jó, hogyha erről a működési szabályzatban reagálunk. Jegyző urat 
megbízzuk vele, hogy fogalmazza ezt meg. a III. paragrafus 5. bekezdésénél az írásbeli szavazásra 
tett Judit értelmező kérdést. Én ezt most egy huszárvágással oldanám meg problémát, én azt 
javasolnám, nem titok, hogy a megyei javaslatot építettük át, én ezt az ötös pontot teljes 
mértékben kihúznám. Ne legyen lehetőség írásban szavazni, kistelepülésen vagyunk, mindenki 
jelenjen meg a bizottsági ülésen és ilyen alapon az ötös számú pontot én teljes mértékben 
kivenném és a hatos számú bekezdésben az erre való utalást is értelemszerűen kivenném. Így 
nincs probléma ezzel a témával kapcsolatban. Kérdezi Judit, hogy mi a teendő, mivel hat tagja van 
a bizottságnak, a szavazategyenlőség szerint? Én azt mondom, hogy a szabályzat tejesen 
egyértelműen fogalmaz a felénél több szavazat kell, van felénél több szavazat, hat esetén a négy 
szavazat és a hét esetén is négy szavazat lesz. Azt gondolom ezzel nincs teendő, az a teendő, hogy 
akkor nem döntött a bizottság vagy elutasította a bizottság azt, amiről szavazni kellett. Én ezt nem 
látom problémának, ez maradhat véleményem szerint így a rendszerben. A III. és IV pontokhoz 
mondja, hogy javasolja külön döntéstár vagy határozat gyűjtemény létrehozatalát. Én azt 
gondolom, hogy mivel a bizottságnak az iratai a szabályzat alapján az önkormányzat irattárába 
kerül, azt gondolom külön még itt is ne szabályozzuk azt, hogyan tárolják ezeket a dolgokat. 
Egyébként az elnök vagy bármelyik tag, ha úgy dönt a bizottság, hogy ezt még az iktatáson kívül is 
szeretnék rendszerezni, megtehetik nincs akadálya, de nem hiszem, hogy ezt be kellene venni a 
szabályzatba. Ha elindul a bizottságnak a munkája majd és úgy látják, hogy mégis ezt 
szabályozzuk le és nem lesz semmi akadálya annak, hogy ebbe ezt majd beemeljük, én nem látom 
lényegét ennek a dolognak. A hivatalos oldala az iktató rendszerbe úgyis meg fog jelenni, 
visszakövethető lesz, archiválva lesz, nem hiszem, hogy szükséges dupla archiválással foglalkozni, 
csak fölösleges adminisztrációval járna. Ő itt reagál még egyszer a titkári meg titkársági 
kérdésekre, mert az 5. pontban volt egy titkárra való hivatkozás, ami persze nincsen, de mivel az 
ötös bekezdést kiejtjük ezért ez értelmét vesztette innentől kezdve. A titkárságon értjük az 
önkormányzatnál a hivatalnak az adminisztratív munkáját, egyébként pedig titkára nincs a 
bizottságnak csak elnöke. Olyan megjegyzése van még, hogy a szöveg nem rendelkezik a 
tisztújítás menetéről. Nem, de nem tudom, hogy rendelkezzünk. Itt tartunk idáig jutottunk a Judit 
vonatkozásában. Azt gondolom válaszoltam mindegyikre a Juditnak emailbe, nagyon örültem neki, 
mert nagyon figyelmes volt a reakciója. Megköszöntem, hogy ilyen építő javaslatokkal állt elő és 
azt gondolom érdemes volt ezzel még foglalkozni, tovább csiszolódott ez a szabályzat. Én most 
vitára bocsátom a témát. Ha valakinek esetleg hozzászólása van a most alakult módosítási 
javaslatokhoz, vagy egyáltalán az egész rendszerhez akkor ezt most megtehetjük.  
 
Ocskó László képviselő: Annyit szeretnék kérdezni, mert az előző testületi ülésen nem voltam 
itt, hogy az Értéktár bizottságnak felmerülő költsége lesz-e?  
 
Máté Gábor polgármester: Adminisztratív tevékenység, igen, bizonyos papírokat ki kell 
nyomtatni meg ilyen jellegű, de gyakorlatilag mi ezt az irodai munkába teljes mértékbe bevesszük. 
Helyet adunk neki, bérleti díjat nem kell fizetni, tiszteletdíjat nem fizetünk senkinek, így 
nevesíthető költsége, számlás költsége valószínűleg nem lesz, ha véletlen mégis alakulna, akkor 
azt majd az önkormányzat fedezi.  
 
Ocskó László képviselő: Vagy esetleg a képviselői alapból lehet támogatni őket?  
 
Máté Gábor polgármester: Természetesen abból lehet, ha olyan jellegű kiadása jelentkezne. 
Nem látom egyelőre, hogy milyen kiadások merülhetnek föl, a működéséből adódóan nincsenek 
kiadások. A tevékenységéből adódóan, ha hoz, valami határozatot, valami ötlettel előáll, abból 
lehet, de azt úgyis testület elé kell hozni.  
 
Ocskó László képviselő: Köszönöm.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm a kérdést.  
 
Tajti László: Egy mondatod ragadott meg, említetted, hogy ez a határozattervezet most 
elfogadásra kerül, de később a bizottság módosíthatja jól értettem?  
 
Máté Gábor polgármester: Javaslatot tehet a módosításra, ezt a működési szabályzatot a 
testület hagyja jóvá, de a módosításra javaslattal élhet a bizottság.  
 
Fülöp Pál képviselő: A költségviseléssel kapcsolatban a jogszabály úgy rendelkezik, hogy a 
Települési Önkormányzat létrehozhat Értéktár Bizottságot abban az esetben, ha létrehozza, akkor a 
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működési költségek fedezetéről az adott önkormányzatnak kell gondoskodnia. Jelentős részben 
kijavításra kerültek azok a szövegrészek, amiket javasoltam volna kijavítani. Elmondom még, hogy 
milyen gondolatok fogalmazódtak meg bennem. Bizonyos részterületekre lehet tagolni ezt a 
tevékenységet, úgy, mint ezt most a jogszabályból vettem ezeket a nevesített részterületeket, 
mint agrár-élelmiszeripari, egészség és életmód, épített környezet, ipari és műszaki, kulturális 
örökség, stb. nem sorolom végig. Az a kérdésem a képviselő társakhoz illetve gondolat 
ébresztőnek az Értéktár Bizottság tagjaihoz, hogy célszerű lenne a működés során egy-egy 
területet ráosztani felelősként valakire. Tudom, hogy a bizottság tagjai között vannak olyanok, akik 
elmélyült ismeretekkel rendelkeznek egy-egy részterületen, és esetleg célszerű lenne a működés 
során megbízni, amelyik területen ők nagyon otthon vannak ott fokozottan tudnának 
tevékenykedni. Ami még eszembe jutott és csak kérdésként fogalmazom meg, biztos nincs 
megfelelő rálátásom és ezért nem értem, a Bizottság az üléseit miért zárt ülés keretében tartja, 
biztosan meg van az értelme, csak én ezt most így nem látom. Köszönöm szépen, ennyit szerettem 
volna hozzáfűzni.  
 
Máté Gábor polgármester: Nem tudom erre a választ.  
 
Sági Mihály képviselő: Tegnap a bizottság elfogadásra javasolta ezt az anyagot, azzal a 
javaslattal, hogy amikor majd a bizottság egyáltalán meg tudja tartani első ülését akkor ott, ha 
látja a bizottság, hogy miben kell ezt módosítani úgy, ahogy a Laci is már erre célzott, akkor majd 
megteszi a képviselő-testület felé. Mi azért ezeket az embereket választottuk be az Értéktár 
Bizottságba, hogy nálunk jobb meglátásaik lesznek, amikkel a működéseiket is segítik saját 
maguknak illetve javaslatot tehet, ha szükséges az elfogadott működésüket változtatni. Én is 
olvastam a zárt ülést és mindjárt arra gondoltam, hogy lehet olyan, amikor az Értéktár során 
személyekről kell határozni. Mondta Gábor hogy átvettük ezt egy központi anyagból 
tulajdonképpen nem új, és én ezen nem is ütköztem meg. majd ők eldöntik, hogy minden ülésüket 
zárt üléssé tesznek-e hiszen azért meghívhatnak különböző szakértőket. Ha már Judit kivesézte itt 
ezeket a pontokat, van nekem is egy dolog a IV. paragrafus 4. bekezdése a Bizottság döntéséről a 
javaslattevőt a Bizottság elnöke 8 napon belül írásban értesíti, akkor értelmetlen dolog két helyre 
beleírni.  
 
Máté Gábor polgármester: Igazad van, mert a javaslattevő lereagálja ezt így igaz, nem kell 
lereagálni, mert ez a négyes pont lereagálja.  
 
Sági Mihály képviselő: Azt, amit a Judit javasolt, hogy minden képpen válaszoljon, az benne van 
ebbe a négyes pontba. Én azt javasolnám ennek a bizottságnak, hogy jóváhagyjuk, ezt a működési 
szabályzatot akkor kezdjék el a működést és aztán majd látják hogyan alakul. Gábor megígérte, 
hogy amint létrejön, az Értéktár Bizottság valakikkel beutaznak a megyéhez, ezt senkinek nem a 
saját költségén kell megvalósítania. Az ellen maximálisan tiltakozok én, hogy ha csak olyan 
szakértőt nem fogad föl ez a bizottság, akinek a szava nagyon döntő semmi féle honoráriumot a 
bizottság nem kaphat. Én elfogadásra javaslom most már ennyi módosítással együtt. Sok mindent 
a bizottságra bíznék, hogy döntsék el, mégis hogy indulnak ebben el, egymás között kik lesznek, 
milyen szakértők, melyik területre gondol, hogy van elképzelése. Nem tisztem, de szeretném 
elmondani, hogy még a bizottság ülésezhet, hisz nem írja elő, hogy a kuratórium elnökének kell 
lenni a bizottság elnökének is lenni, de Terike még pár napig, egy hétig nem hadra fogható, most 
jött haza, de szerintem rövid időn belül szeretné megkezdeni az ülésezést és ott végrehajtani azt, 
ami itt van, hogy elnököt illetve akadályoztatása esetén olyan személyt megválasztani. Köszönöm 
szépen, ennyit szerettem volna. Elfogadásra javaslom.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen. Annyit, hogy Misi említette, hogy minden képpen 
ha most összehoztuk ezt a dolgot egyrészt a bizottság, meg lesz ez a működési szabályzat akkor 
én egyeztetett időpontban minden képpen szeretnék lemenni a Csongrád Megyei Értéktár Bizottság 
titkárához, Zalányi Ágneshez. Ő nagyon sok információt el tud nekünk mondani, nagyon sok 
indulásnál tudunk, példákat találni milyen irányba menjünk. Megfontolandó az, amit Pali is 
mondott, hogy különböző szekciókat tegyünk-e? Nyilván megyénél vannak ilyen szekciók, de ott 
sokkal, szélesebb sokkal nagyobb felölelést képviselő a Megyei Értéktárnak a rendszere. Ezt majd a 
bizottság eldönti, hogy a szekciókat, szakirányú megbízásokat ad-e a tagjainak. Van erre, tudok 
adni erre egy brosúrát is, ami az Értéktár Bizottság működésével különböző Csongrád megyei 
vonatkozásban reagál dolgokat. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez a Helyi Értéktár egy felmenő 
rendszerű érték lehet. Ha mi a Helyi Értéktárba veszünk fel valamit, akkor azt a megye felé is 
közölni kell, mert előfordulhat az, hogy olyan szintű érték, ami a megyei értéktárba is be kell, hogy 
kerüljön. Nyilván akkor javaslatot érdemes tenni bizonyos esetekben kell is tenni a Megyei Értéktár 
Bizottság felé, hogy javasoljuk a helyi értéket a megyei értéktárba is bevenni és ennek az egész 
rendszernek a csúcsa a Hungaricum lenne. Egy Hungaricum innen tud elindulni, hogy 
Hungaricummá, váljon. Egy komoly fölépített rendszer van, ehhez tudok adni majd egyéb 
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információs anyagokat is. Ha a Zalányi Ágneshez lemegyünk, akkor ő nagyon sok információval fog 
még hozzájárulni ehhez a dologhoz.  
 
Fülöp Pál képviselő: Az jutott még eszembe, hogy én megnéztem a két vonatkozó jogszabályt 
hogy elrendeli-e a zárt ülést, és nem találtam ilyen rendelkezést és én azt a módosítást 
javasolnám, hogy a Bizottságnak legyen az lehetősége, hogy elrendeljen zárt ülést amikor ezt 
szükségesnek tartja, de helyből és kategorikusan ne határozzuk meg azt, hogy mindig zárt ülés a 
Bizottsági ülés.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. én ezt tudom támogatni ezt a javaslatot, én sem értettem 
teljesen, hogy miért írja a zárt ülést ilyen határozottan le. Igazából nem kérdeztem utána, hogy ez 
előírás vagy nem.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Ha már ennyire belementünk ebbe a dologba, ezt az egész 
dokumentumot a Zalányi Ágnes a Megyei Közgyűlés részéről küldte át. Gyakorlatilag ez a Csongrád 
Megyei Értéktár Bizottságnak a Működési Szabályzata, az, ami adaptálva lett az itteni viszonyokra. 
Az én figyelmetlenségem volt az, hogy az I. pontban az elején úgy ment ki eredetileg ezek a 
dolgok, hogy kicsit nehezen volt ez értelmezhető, mert utána a I. pont 2 pontjától kezdtem én is 
rácsodálkozni, hogy itt mélyebben bele kell ebbe nyúlni. A kísérő levélben, az emailben csak annyi 
volt, hogy a Csongrád Megyei Értéktár Bizottságot írjuk át Települési Értéktár Bizottságra, illetve a 
Magyar Értéktár Bizottság vagy Hungaricum Bizottság pedig a Csongrád Megyei Értéktár Bizottság. 
A zárt ülésre én sem tudom mi a magyarázat így volt benne. Valójában, ha most a Képviselő-
testületnek a működését is nézzük, ez igazából nem egészen kívánságműsor, hogy mikor tartunk 
zárt ülést vagy mikor nem. Jelenleg is úgy szól a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
törvény, hogy kategorikusan mondja, hogy mikor kell zárt ülést tartani egyebekben pedig 
nyilvános ülést tartunk. Régebben még az volt, hogy rendelhet, el a Képviselő-testület most már 
ilyen sincsen. én azt mondanám, hogy nem látom az indokát én sem annak, hogy miért van így 
benne, hogy a Csongrád Megyei Értéktár Bizottság mindig zárt ülést tart, meg így lenne a miénkbe 
is, viszont az további kérdéseket vet föl azért, mikor adunk lehetőséget arra, hogy zárt ülést 
tartson egy-egy ilyen bizottság.  
 
Máté Gábor polgármester: Mit csináljunk? Hagyjuk így és kérdezzük meg az Ágit, hogy ez miért 
van így.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Vagy beletehetjük azt, hogy nyílt ülés. Valójában, ha abból indulok ki, 
hogy ez is kvázi a Képviselő-testületnek a bizottsága, mert hiszen mi hoztuk létre, külsős tagokkal 
ugyan, de a Képviselő-testületnek a bizottsága, lehet, hogy valamiképpen vonatkoztatható rá az 
Mötv. Annak az üléstartásra vonatkozó részei nagyon szépen le vannak írva.  
 
Máté Gábor polgármester: Akkor én azt javaslom, hogy menjünk neki ennek a dolognak, 
szerintem tegyük azt, hogy nyílt ülés és szükség esetén zárt ülést rendel el.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Én azt mondanám, hogy a zártat átírjuk, hogy nyílt, de azt ne tegyük 
bele, hogy szükség esetén rendelhet el, mert a kormányhivatal biztosan meg fogja kérdezni.  
 
Máté Gábor polgármester: Szerintem a zárt ülést vegyük ki és nyílt ülés legyen, ez lenne a 
javaslat.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Itt a III. pont 3. pontjában az, hogy a zárt ülésen a bizottság tagjai és 
tanácskozási joggal a bizottság elnöke által meghívott személyek vehetnek részt, akkor ez megint 
értelmezhetetlen.  
 
Máté Gábor polgármester: Ezt a kérdést azért majd tisztázzuk a Zalányi Ágnessel, hogy van-e 
ennek valami jogi vonzata. Juditnak az első kérdése a javaslattétel részletei hol és hogyan lesznek 
meghatározva, közzétéve, elvileg azt mondtam, hogy a honlapon, de akkor azt gondolom, hogy 
tegyük bele a I. pont 1 pontjának a f bekezdéseként azt, hogy a javaslattétel módjait a Pusztaszer 
községi honlapon teszi közzé a bizottság.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Ez mit jelent, mert a valóságban szerintem úgy fog történni, hogy 
valaki, ha nem maga a bizottsági tagok kezdeményezik, hogy ezt vizsgáljuk már meg, hogy egy-
egy ilyet nem hivatalból kezdeményezik az értékké nyilvánítást akkor valaki a falu lakosságából 
esetleg ír egy levelet, vagy megszólít valakit a bizottságból, hogy ezen gondolkozzatok már.  
 
Máté Gábor polgármester: Igen, de ennek van egy formanyomtatványa.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Nincs, én még nem láttam.  
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Máté Gábor polgármester: Ha csak egy információt adunk az Értéktárba való jelölésről vagy 
javaslattételről, ha ezt megtesszük, hogy ezt a javaslattétel módját a honlapon tesszük közzé, ez 
csak egy információ. Ne bonyolítsuk ennyire?   
 
Sági Mihály képviselő: Ne, nekem az a véleményem, hogy honlapról lehet még névtelenül is 
megadni és akkor hova menjenek kérdésekkel, hogyha valami mégis értékes? Nem bonyolítanám 
tovább. majd látja a bizottság, hogy nyilvánosságra hozza, vagy nem hozza. Akkor válik majd 
valami értékké, amikor az Értéktár Bizottság elfogadja, ha nem fogadja el, akkor is írásban 
kiértesíti.  
 
Máté Gábor polgármester: A javaslattétel módját a honlapon leírjuk, nem a honlapon keresztül 
tehet javaslatot, hanem azt, hogy mi a módja a javaslattételnek, kihez kell fordulni. Ha a bizottság 
úgy látja, módosítunk rajta. Van-e egyéb észrevétel esetleg? Jegyző úr tudod összegezni, hogy mik 
a módosítási javaslatok?  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Igen a I. pont 1. pont jelenlegi c pontja d pont lenne a c pont pedig 
majd egy megfogalmazással az elutasító határozatok közzététele is honlapon ez megfogalmazásra 
kerül.  
 
Máté Gábor polgármester: Az volt, hogy az elutasításról a IV. pont 4. bekezdése rendelkezik 
végül megbeszéltük, hogy ez értelmét veszti. Ide javasoltam azt, hogy abban az esetben, ha 
elutasítja, akkor jelezze ezt, de akkor oda nincs értelme belevenni.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Én nem mondom, hogy nincs értelme, mert ez majdnem olyan, mint 
mostanában a Nemzeti Választási Bizottságnak a népszavazást kezdeményező kérdései. Ha ott 
elutasítják a népszavazás kezdeményezését, azt is közzé teszi a Nemzeti Választási Bizottság a 
honlapján. Itt is az van, ha elutasító határozat születik miért ne lehetne felrakni a pusztaszer. hu –
ra, hogy lássák azt, hogy ezt vizsgálta a bizottság. Azt, hogy a javaslattevő külön írásban értesítve 
van ez megint csak ugyanaz, ha akár pozitív akár negatív döntés születik minden képpen a 
javaslattevőt külön írásban határozat megküldésével értesíti a bizottság. Ez szerintem nem 
egészen ugyanaz. Eredetileg az volt, hogy a Pusztaszer Községi Önkormányzat honlapján nemzeti 
értékek adatainak a felvétele megtörténik, ez a pozitív döntésnek a közzététele, a negatív 
döntésnek a közzététele is elvárható adott esetben én azt mondom.  
 
Máté Gábor polgármester: Jó, akkor ott marad ez a tájékoztatás ebbe a c pontban, és akkor d 
pont lesz a c pontból.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: A III. pont 3. pontjában a zárt helyett nyílt, az 5. pont, törlésre kerül, 
nyilván a számozás ennek megfelelően módosul. A szabályzat tervezet 6. pontja szerint illetve 
írásbeli szavazatot leadott szövegrész törlésre kerül és más nincs egyelőre.  
 
Máté Gábor polgármester: Van-e még esetleg hozzáfűznivaló bárki részéről? Amennyiben nincs, 
akkor, akik az előbb vázolt módosítási javaslatokkal elfogadja az Értéktár Bizottság Működési 
Szabályzatát kérem, 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: 
 
 
 
85/2017.(X.25.)Kt. határozat 
 
Tárgy: A Pusztaszer Települési Értéktár Bizottság Működési Szabályzatának meghatározása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pusztaszer Települési Értéktár 
Bizottság Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal határozza meg: 
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A Pusztaszer Települési Értéktár Bizottság működési szabályzata 
 

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényben (a 
továbbiakban: Htv.), valamint a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 
114/2013.(IV.16.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rend.) foglalt feladatok végrehajtása 
érdekében Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pusztaszer Települési 
Értéktár Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) működésének szabályait az alábbiakban állapítja 
meg. 
 

I. 
 
1. A Bizottság nemzeti örökségünk, a magyar kultúra évezredes értékei, a magyarság szellemi és 

anyagi alkotásai, ember alkotta és természet adta értékei felmérése és nyilvántartása 
érdekében 
a) összesíti és rendszerezi a Pusztaszer területén azonosított települési és tájegységi 

értékeket; 
b) befogadja és elbírálja a települési értékekre benyújtott javaslatokat; 
c) gondoskodik a még nem azonosított, de a Pusztaszer területén fellehető települési értékek 

azonosításáról; 
d) az a)-c) pontban foglaltak szerinti adatok felhasználásával létrehozza a Pusztaszer 

Települési Értéktárat; 
e) gondoskodik a Pusztaszer Települési Értéktár – a Rend. 5. § (2) bekezdése és az 1–3. 

melléklet II. pontja szerinti – adatainak szakterületenkénti kategóriák szerinti 
nyilvántartásáról. 

 
2. A Bizottság a nemzeti értékek megőrzése, fenntarthatósága, széles körű megismertetése és 

hasznosítása érdekében 
a) gondoskodik a Pusztaszer Települési Értéktárban elhelyezett nemzeti értékek adatainak az 

értéktárba történő felvételt követő 8 napon belül történő megküldéséről a Csongrád Megyei 
Értéktár Bizottság részére, egyidejűleg javaslatot tesz a Csongrád Megyei Értéktár 
Bizottságnak arra, hogy mely, a Pusztaszer Települési Értéktárba felvett nemzeti értéket 
javasolja a Magyar Értéktár elemeként nyilvántartani; 

b) gondoskodik a Pusztaszer Települési Értéktárban elhelyezett nemzeti értékek adatainak az 
értéktárba történő felvételt követő 8 napon belül történő megjelenítéséről a Pusztaszer 
Községi Önkormányzat honlapján; 

c) gondoskodik a Pusztaszer Települési Értéktár Bizottság által meghozott elutasító 
határozatok 8 napon belül történő közzétételéről a Pusztaszer Községi Önkormányzat 
honlapján; 

d) ellátja a Pusztaszer települési nemzeti értékek kezelésével összefüggő egyéb feladatokat. 
 

II. 
 
1. A Bizottság 6 tagú, elnökét a tagok közül maga választja meg. A Bizottság elnöke 

a) levezeti a Bizottság üléseit; 
b) összegzi a bizottsági szavazás alapján kialakított véleményeket és javaslatokat, valamint 

jóváhagyja az ülésekről készült emlékeztetőt; 
c) a Bizottság döntéséről írásban értesíti a javaslattevőt; 
d) a Bizottság tevékenységéről évente beszámol Pusztaszer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének. 
 
2. A Bizottság elnökét – akadályoztatása esetén – meghatalmazott tag helyettesítheti. 
 
3. A rendes tagokon kívül szükség szerint, eseti jelleggel független szakértő(k) is bevonható(k) a 

Bizottság munkájába. Erről a Bizottság bármely tagjának kezdeményezésére a Bizottság 
elnöke dönt. 

 
4. A Bizottság titkársági feladatait a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri 

Kirendeltsége látja el. 
 
5. Bizottság tagjai, valamint a felkért független szakértők a feladataik ellátása során tudomásukra 

jutott információkat kötelesek az erre vonatkozó szabályoknak megfelelően megőrizni, illetve 
kezelni, különös tekintettel a polgári jog üzleti titokra, és a szerzői jogi törvény vonatkozó 
rendelkezéseire. 
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III. 
 
1. A Bizottság félévente, illetve szükség szerint tartja üléseit. Az üléseket 8 nappal korábban – 

írásban, elektronikus úton – az elnök hívja össze, az ülés napirendjének, és az ahhoz 
kapcsolódó dokumentumoknak a megküldésével. 

 
2. A Bizottság ülését a Bizottság bármely tagjának írásos kezdeményezésére is össze kell hívni. 
 
3. A Bizottság a jelen működési szabályzat I.1. pontban meghatározott feladatainak ellátása 

során nyílt ülésen jár el. 
 
4.  A Bizottság határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Határozatképtelenség 

esetén a bizottság elnöke a bizottság ülését 8 napon belüli időpontra ismételten összehívja 
vagy indokolt esetben írásbeli (elektronikus levélbe foglalt) szavazást rendel el.  

 
5. A bizottság a jelenlévő tagjai több mint felének egybehangzó véleményével hozza döntéseit. 
 
6. A bizottság formai és tartalmi szempontok szerint megvizsgálja a hozzá beérkezett 

javaslatokat, és a javasolt nemzeti érték települési értéktárba kerüléséről a javaslat 
benyújtását követő 90 napon belül határozattal dönt. Egyidejűleg állást foglal abban is, hogy 
javasolja-e a települési értéktárba felvett nemzeti érték beemelését a Csongrád Megyei 
Értéktár Bizottság által létrehozott Csongrád Megyei Értéktárba. 

 
7. Alaki vagy tartalmi hiányosságok esetén a Bizottság a javaslattevőt a hiányok pótlására hívja 

fel, a hiánypótláshoz szükséges idő figyelembevételével megállapított határidő megjelölésével. 
Amennyiben a javaslattevő a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, illetve a határidő 
meghosszabbítását sem kéri, a Bizottság a javaslatot érdemben nem tárgyalja meg, és erről a 
javaslattevőt értesíti. 

 
8. A hiánypótlásra való felhívás teljesítésének elmulasztása nem akadálya annak, hogy a 

javaslattevő utóbb ugyanazon nemzeti érték felvételét kezdeményezze a Pusztaszer Települési 
Értéktárba. 

 
IV. 

 
1. A Bizottság üléseiről az ülést követő 15 napon belül egy példányban jegyzőkönyvet kell 

készíteni, amelyről a Bizottság elnöke gondoskodik.  
 
2. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, idejét, a jelenlévők nevét, továbbá a tanácskozás 

lényegét, a szavazás számszerű eredményét, a hozott döntést. 
 
3. A jegyzőkönyvet a Bizottság elnöke, és a Bizottság ülésének kezdetén a jelen lévő bizottsági 

tagok közül a Bizottság elnöke által erre felkért jegyzőkönyv-hitelesítő aláírásával látja el, és 
irattározásra átadásra kerül a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri 
Kirendeltsége részére. 

 
4. A Bizottság döntéséről a javaslattevőt a Bizottság elnöke 8 napon belül írásban értesíti. 
 
5. A Bizottság elnöke évente, a tárgyévet követő első képviselő-testületi ülésen beszámol 

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Bizottság tevékenységéről. 
 

V. 
 
Jelen működési szabályzatot Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
85/2017.(X.25.)Kt. határozatával fogadta el. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Pusztaszeri Települési Értéktár Bizottság 
4.) Irattár 
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Máté Gábor polgármester: Én egyrészt gratulálok a jelen lévő bizottsági tagoknak, kellemes és 
eredményes munkát, kitartást kívánok hozzá, már lehet gondolkodni a dolgokon. Most a következő 
lépés minden képpen az legyen, hogy keressük egy időpontot, amikor a többséggel, legalább négy 
fővel el tudok menni Szegedre a Zalányi Ágnessal egy találkozóra. Egyrészt tudjuk, hogy ki az 
akivel kapcsolatban leszünk, ő ismerjen meg benneteket, beszél arról hogy eddig hogy mentek, 
mint mentek a dolgok, és nektek lehet ezer kérdésetek felé. Én arra kérnélek benneteket, hogy 
próbáljatok meg egy időpontot találni, jó lenne, ha ez már a jövő hét lenne és akkor én az 
Ágnessel megpróbálom azt az időpontot valahogy leszervezni. Vagy a másik lehetőség hogy én 
megkérdezem az Ágnest, hogy mikor jó és utána azt közzéteszem, és akkor tud jönni, jön, aki nem 
az nem. Az a lényeg, hogy minél többen legyünk. Mindenkivel meg van most már az email-es 
kapcsolat is, kérlek benneteket, hogy figyeljétek. A továbbiakban a második napirendi pontra 
térünk, természetesen a bizottság tagjai maradhatnak végig, nem kell elmenniük, ha idejük és 
érdeklődésük engedi, nagyon szívesen látunk benneteket. 
 
 
 
2. napirendi pont: Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
szóló 2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Máté Gábor polgármester: Második napirendi pontunk a költségvetés módosítása. Különösebben 
nincs hozzáfűznivalóm, annyit a bizottságnak is mondtam, meg itt is el kell, mondjam, hogy Heni 
azt javasolta, hogy a Pusztabíró házára a költségvetésbe elkülönített összeget tegyük vissza a 
tartalékba. Én azt gondolom, ugyanis azért, mert a pályázatoknak majd kiderül, hogy kell-e 
önrészt beletolnunk, ez még nem derült ki a mai napig, de addig ne kapkodjuk el ezt a dolgot arról 
nem is beszélve, hogy kivitelezőt se biztos, hogy most találnánk. Ezzel együtt azt gondolom, hogy 
nyugodtan maradhat ugyanezen a címen a költségvetésünkbe ez a történet. Majd akkor rakjuk át 
ha tudjuk, hogy hova.  
 
Sági Mihály képviselő: A bizottság azzal a javaslattal él a képviselő-testület felé, hogy ha már 
egyszer hoztunk olyan határozatot, hogy elkülönítettük a működési tartalékból 5 millió forintot, 
ugyan meg van címkézve, hogy mire, ne tegyük vissza működési tartalékba, hagyjuk ott. Azóta 
eltelt pár hónap senki nem kifogásolta meg. a bizottság azt javasolja, ne tegyük vissza, egyébként, 
így ahogy van, nem is tudunk beleszólni ezekbe a módosításokba, amit előterjesztenek ilyenkor az 
önkormányzatnál, néhány olyan dolog van, amit módosítani szeretnénk, azokra kitérünk, hiszen 
ezek itt kötelező számok. A bizottság elfogadásra javasolja azzal, hogy ne tegyük vissza az 5 
milliót.  
 
Máté Gábor polgármester: Egyéb a témához tartozó hozzászólás? Amennyiben nincs, aki a 
módosítási javaslatot elfogadja, kérem, 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 önkormányzati rendeletet alkotta: 
 

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

9/2017.(X.26.) önkormányzati rendelete 
 

a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A hivatkozott önkormányzati rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
 
 
3. napirendi pont: Rendelet-alkotás a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról 
 
Máté Gábor polgármester: Harmadik napirendi pont, szociális célú tüzelőanyag juttatásáról 
rendelet-alkotás. 95 m3 az a mennyiség, amit már biztosan rendelkezésünkre bocsátanak. Ennek a 
szállítási költségei az önkormányzatot fogják terhelni. Igyekeztünk az előző döntésünk alapján 
olyan azért döntöttünk a puhafa mellett, mert a keményfára csak nagyon nagy távolságból volt 
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esély a Vízhányó László információi alapján. Minden képpen azt javasolta, hogy inkább maradjunk 
a puhafánál. Ez a környékből összeszedhető lesz, és azt gondolom ismerve és hallva a média talán 
megalapozott híreit eléggé szűkös a tűzifa az országban. A bizottság majd előáll egy javaslattal. Az 
előzőekhez képest semmilyen változás nem történik, csak ezt a rendeletet össze kell, hozzuk.  
 
Sági Mihály képviselő: Tegnap a tűzifával kapcsolatban merült fel és a döntést a képviselő-
testületre bízzuk, hogy a tervezet szerint a beadási határidő november 20, de itt felmerült az hogy 
már jelentkeztek és a lehetőséget ha a testület úgy dönt 13-ig záruljon le az igénylés. Nem 
kötelező csak mivel Gábor is említette, hogy már vannak a hivatal részéről nincs akadálya, hogy 
13-ig adják le.  
 
Máté Gábor polgármester: Mi akár már holnap reggel is ki tudjuk hirdetni, Facebook -ra föl 
tudjuk tenni, fali újságokra ki tudjuk hirdetni. Már sokan érdeklődtek, nem tartom indokoltnak azt, 
hogy túl nagy intervallumot tartsunk nyitva a kérvény beadására, ugyanakkor, ha előbb meg van a 
döntés, előbb tudjuk megkezdeni a fa szállítását meg a darabolását, kiosztását. Én azt gondolom, 
hogy senkinek sem lesz probléma az, hogy ha egy héttel leszűkítjük a jelentkezési határidőt. Az én 
javaslatom az, hogy 20-a helyett 13-a legyen.  
 
Ocskó László képviselő: Akkor nyilván való, hogy körvonalazódik a névsor, a tavalyi névsorral 
össze lehet vetni és akkor lehet szűrni a dolgokat.  
 
Máté Gábor polgármester: Igen, és azt is mondtam a bizottsági ülésen, hogy természetesen a 
döntést a rendelet a polgármester kezébe adja, de semmi képpen nem szeretnék egyedül dönteni. 
Egy javaslattal fogok élni és majd egy munka megbeszélést minden képpen szeretnék majd 
összehívni, hogy nézzétek, meg ez van és van-e vélemény. Ilyenkor Irénkét is meg szoktam 
kérdezni, Icát is meg szoktam kérdezni, ilyenkor egy szélesebb kör véleménye megjelenik ebben a 
dologban, de a végén, amikor már összeállt a dolog, akkor én minden képpen én szeretnék egy 
megerősítést kapni majd tőletek erre. Amennyiben a módosítási javaslattal, hogy 13-a a határidő, 
elfogadjuk a rendeletet, kérem, kézfelemeléssel jelezze, aki elfogadta. 
 
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 önkormányzati rendeletet alkotta: 
 

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

10/2017.(X.26.) önkormányzati rendelete 
 

szociális célú tüzelőanyag juttatásáról 
 
(A hivatkozott önkormányzati rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
 
 
4. napirendi pont: Rendelet-alkotás a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező 
közszolgáltatásról szóló 8/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, rendelet-alkotás a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletünk 
módosításáról. Az indokoltsága ennek az, hogy megváltozott a neve a cégnek. 
Környezetgazdálkodási kft-ről Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-re változott, ezt kell átvezetni a 
rendszeren, meg a díjkedvezményt kivennénk belőle. Az előző alkalommal beszéltünk erről, hogy 
akkor ez most, hogy is van. amikor Trombitás szolgáltatott akkor ez működött valamilyen szinten, 
pillanatnyilag nincs ilyen kérvény, bent ami ez alapján kedvezményt adna. Ellenben mindenkinek 
van lehetősége, ha úgy gondolja, hogy nem tudja a hulladékszállítást megfelelően kifizetni, akkor 
jöhet települési támogatásért és ennek keretében semmi akadálya, hogy körülbelül hasonló 
összeggel vagy akár még nagyobb összeggel is meg tudjuk támogatni az illetőt. Ha azt veszem, 
hogy 28 ezer forint körül van a maximum összege a támogatásnak akkor akár az egész éves 
hulladékszállítási díját is ki tudjuk egészíteni az illetőnek indokolt esetben.  
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Sági Mihály képviselő: Az utolsó testületi ülésünkön az eredeti rendelet 10. pontját nem 
fogadtuk el, annak a határidejét kértük, hogy toljuk ki, november 1-re. A 10. pont pontosan arról 
rendelkezett, hogy kedvezmények és akkor azt kérte a bizottság alapján a testületi ülésen is, hogy 
ezt a 10. pontot vizsgálják fölül és ezért született meg az, hogy teljesen kivennénk hisz itt most 
nincs is ilyen. Javasoljuk a napirendi pont elfogadását.  
 
Máté Gábor polgármester: Kérdés? Amennyiben nincs, aki elfogadja, kérem, 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 önkormányzati rendeletet alkotta: 
 

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

11/2017.(X.26.) önkormányzati rendelete 
 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 
8/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A hivatkozott önkormányzati rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
 
 
5. napirendi pont: A pusztaszeri hulladékudvar és gyűjtősziget üzemeltetésére 
vonatkozó szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, a hulladékudvar és gyűjtősziget 
üzemeltetésére vonatkozó szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése. Ehhez az előző 
szerződéshez kapcsolódik a történet. Az előtt, amikor Trombitás vagy a Településtisztasági 
szolgáltatta a hulladékszállítást ezzel szemben a Környezetgazdálkodási Kft bonyolította a 
hulladékudvarnak az ügyeit, most ez egy céghez egy kalap alá került ezért, a szerződés úgy mond 
oka fogyottá vált ezért ezt célszerű megszüntetni közös megegyezéssel. Mind a két fél számára ez 
így érdekelt. Aki elfogadja, kérem, 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: 
 
86/2017.(X.25.)Kt. határozat 
 
Tárgy: A pusztaszeri hulladékudvar és gyűjtősziget üzemeltetésére vonatkozó szerződés közös 

megegyezéssel történő megszüntetése 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pusztaszeri hulladékudvar és 
gyűjtősziget üzemeltetésének tárgyában a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
jogelődjével, azaz a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel 2010. május 3. napján 
megkötött szerződést az előterjesztéssel egyezően közös megegyezéssel megszünteti. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
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Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
4.) Gazdálkodás helyben 
5.) Irattár 
 
 
 
6. napirendi pont: Bérleti szerződés a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft-vel 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, bérleti szerződés a DIGI Távközlési és 
Szolgáltató Kft-vel. ezt emailbe elküldtem, egy jó fél éve beszéltünk erről a történetről, akkor azt 
mondtuk, hogy menjünk neki, talán egy ilyen torony nem rondít nagyot a település képen. Nekem 
annyi javaslatom van, mindössze módosítani, hogy itt a szerződés tárgyában a terület 
megközelítőleg 150 m2, amit ők írnak. Én azt gondolom, hogy a telje területet adjuk oda nekik 
bérbe. Nincs értelme, hogy egy építési teleknek a 150 m2-ét adjuk, az 500 ezer forintos éves 
bérleti díjba simán belefér a teljes terület.  Ha nekik ez megfelel, mi ezzel fogunk előállni, ha nem 
akkor megmarad a 150-nél. Ezzel a javaslattal élek, ami kardinálisan nem befolyásolja a 
szerződést. Kérdés van-e ehhez?  
 
Ocskó László képviselő: Olvasgattam ezt a szerződést, csak elég hosszadalmas, ha az egész 
területet odaadjuk nekik, akkor az egész területet rendben tartják?  
 
Máté Gábor polgármester: Meglátjuk, hogy mit lépnek erre.  
 
Sági Mihály képviselő: A bizottsági ülésen is arra jutottunk, hogy jó lenne, ha az egész területet 
igénybe vennék, mert akkor gondoskodnának a tisztán tartásáról. A bizottság elfogadásra 
javasolja.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. van-e kérdés? Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
6 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
1 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
Fülöp Pál települési önkormányzati képviselő szóbeli kérelmére a jegyzőkönyv rögzíti, hogy név 
szerint Fülöp Pál képviselő úr tartózkodott a szavazástól. 
 
87/2017.(X.25.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Bérleti szerződés a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft-vel 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztéssel egyezően bérleti 
szerződést köt a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft-vel (1134 Budapest, Váci út 35.) a Pusztaszer 
Községi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 6769 Pusztaszer, József Attila utca 26. 
(helyrajzi szám: Pusztaszer belterület 129/2) alatt kivett beépítetlen terület művelési ágban 
nyilvántartott 1156 m2 alapterületű ingatlan bérlésére vonatkozóan mobil, cellás rádiótelefon 
hálózat üzemeltetését szolgáló távközlési állomás létesítése céljából, évi 500 000,-Ft, azaz – 
Ötszázezer – forint bérleti díj ellenében. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hivatkozott dokumentum aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
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A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 
4.) Gazdálkodás helyben 
5.) Irattár 
 
 
 
7. napirendi pont: Megbízási szerződés Pusztaszer Községi Önkormányzat 2018. évi 
belső ellenőrzési feladatainak ellátására 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, megbízási szerződés Pusztaszer Községi 
Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési feladatainak ellátására. A szokásos személlyel a 
szokásos módon és megelégedésünkre folytatott munka volt eddig, nem látom okát annak, hogy 
ezt módosítsuk. Aki elfogadja, kérem, 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: 
 
88/2017.(X.25.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Megbízási szerződés Pusztaszer Községi Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési 

feladatainak ellátására 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést köt Juhász Lejla 
okleveles pénzügyi revizor, egyéni vállalkozóval (6763 Szatymaz, Kossuth u. 79/B, belső ellenőri 
regisztrációs szám: 5113064) az Önkormányzat és felügyelete alá tartozó Intézmények 2018. évi 
belső ellenőrzési feladatainak ellátására. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Juhász Lejla belső ellenőr 
4.) Gazdálkodás helyben 
5.) Irattár 
 
 
 
8. napirendi pont: Pusztaszer Községi Önkormányzat 2018. évi ellenőrzési programjának 
és a 2018. évi ellenőrzési terv időrendi táblázatának elfogadása 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, az ellenőrzési programnak az elfogadása. 
Ez a következő része volt, ezt a Lejla összeállította, különösebben nincs mit beleszólni. Aki ezt 
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
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7 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
89/2017.(X.25.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Pusztaszer Községi Önkormányzat 2018. évi ellenőrzési programjának és a 2018. évi 

ellenőrzési terv időrendi táblázatának elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pusztaszer Községi Önkormányzat 2018. 
évi ellenőrzési programját és a 2018. évi ellenőrzési terv időrendi táblázatát az előterjesztés 
szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Juhász Lejla belső ellenőr 
4.) Gazdálkodás helyben 
5.) Irattár 
 
 
 
9. napirendi pont: Tájékoztatás a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 
KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő ÁFA 
fizetési kötelezettség finanszírozásához szükséges hitelszerződés megkötéséről, döntés 
a kezességvállalási díj fizetési szerződések elfogadásáról 
 
Máté Gábor polgármester: A következő napirendi pont a KEHOP-os pályázat ÁFA tartalmának 
kezességvállalása. Már egy hasonló döntést egyszer nagy fenntartásokkal hoztunk, hogy igen. 
Látszólag nem nagy összegről van szó a mi esetünkben 6 ezer forint, amire kezességet kell 
vállalnunk, de a jegyző úr fenntartja a figyelmeztetését.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Igen, hogy ennyi díjért cserébe gyakorlatilag az egész tartozást 
követelhetik tőlünk, erre nem volt még példa és ne is legyen.  
 
Fülöp Pál képviselő: Tehát itt nem a 6 ezer forintért vállalunk kezességet, hanem kezességet 
vállalunk és ezért kapunk 6 ezer forintot. 
 
Máté Gábor polgármester: Nem, 6 millió forintot kapunk, a mi kezességi részesedésünk, csak az 
a baj, hogy bármelyik bukik, akkor az osztásra kerül. Ha Szeged bukik, akkor az elég nagy teher az 
összes többinek.  
 
Fülöp Pál képviselő: Arról van szó, hogy együttes felelősség vagy egyetemleges felelősség? Itt 
egyetemleges felelősségről van szó, tehát ha bebukik a dolog, akkor akár rajtunk, mint 
résztvevőkön követelhetik a teljes összeget, amire a kezességvállalás van.  
 
Máté Gábor polgármester: Nyilván a mi részünk ebből 6 ezer forint, Szegedé pedig ennek az 
ezerszerese, ha jól számolok, nekik 6 millió. Erre kicsi az esély, hogy ez bármikor is fölmerüljön. 
Azt gondolom nincs okunk a félelemre, de tudnunk kell, hogy akár ez is szóba jöhetne. Van-e 
esetleg további megfogalmazandó aggály? Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
5 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
2 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 



oldal: 15/21 

 
Fülöp Pál és Ocskó László települési önkormányzati képviselők szóbeli kérelmére a jegyzőkönyv 
rögzíti, hogy név szerint Fülöp Pál képviselő úr és Ocskó László képviselő úr tartózkodott a 
szavazástól. 
 
90/2017.(X.25.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Tájékoztatás a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEHOP-3.2.1-15-2016-

00006 sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség 
finanszírozásához szükséges hitelszerződés megkötéséről, döntés a kezességvállalási díj 
fizetési szerződések elfogadásáról 

 
H A T Á R O Z A T  

 
1.) Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Tájékoztatást a Dél-
alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 sz. pályázatának 
megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásához szükséges 
hitelszerződések megkötéséről. 
 
2.) Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 0,9%/év mértékű, 
beruházási arány alapján felosztásra került kezességvállalási díjra vonatkozó, Dél-alföldi Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács 59/2017. (10. 12.) TT. számú határozatával 
elfogadott kezességvállalási díj fizetési szerződéseket és felhatalmazza a polgármestert azok 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 
4.) Gazdálkodás helyben 
5.) Irattár 
 
 
 
10. napirendi pont: Közvilágításra vonatkozó szerződés a DÉMÁSZ Zrt-vel 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, DÉMÁSZ közvilágítási szerződésének a 
megújítása. Viszonylag részletesen leírta a DÉMÁSZ, hogy konkrétan miről is van szó, ezt kiküldtük 
már két alkalommal is. a lényeg a következő, hogy a 2002-ben kötött szerződés alapján, amikor a 
DÉMÁSZ egy közvilágítási hálózatot újított fel ennek a költségét a megtakarításra terhelte rá. 
Annak folytán, hogy kisebb teljesítményű izzókat illetve világító testeket szerelt fel, és ezeknek a 
buráit is kicserélte, az elektronikáikat is rendbe tette, ennek fejében a megtakarított összeget 
ennek a költségnek törlesztésére számlázat le és október hónap leteltével ez letelik a 
kötelezettségünk. Ennek következtében ez már minket nem fog terhelni, viszont a közvilágítás 
üzemeltetésére és karbantartására ezt a szerződést fel kell, újítsuk, meg kell, kössük. Ebben tett 
javaslatot havi 62-63 ezer forint, értékre, illetve a fogyasztott munka megfizetésére, kell majd csak 
anyagiakat fordítanunk. Egész pontosan a 63 ezer 945 forint plusz ÁFA, ez durván 90 ezer forint 
havi költséget fog jelenteni plusz a közvilágítás fogyasztása. Ezek után nyílttá vált a helyzet, 
hogyha valamilyen fejlesztés vagy bármit teszünk, arra lesz lehetőségünk, és akkor négy éves 
időtartamra javasolták ezt a szerződést megkötni. Én feltettem a kérdést nekik, hogy miért négy 
évre, mi van, ha mi csak két évre szeretnénk szerződést kötni? Akkor ő azt mondta, hogy azért, 
hogy ha valamilyen komolyabb fejlesztési igény lenne, ami már a karbantartási összegbe nem fér 
bele, ez azt jelenti, hogy ha 35%-nál többet ki kell cserélni a meglévő világító eszközöknek, akkor 
azt már egyedileg kell számlázni. Ebben az esetben ezt a számlázást hosszabb időre szintén 
részletfizetéssel tudják szétosztani, nem lenne egyszeri teher az önkormányzatnak. Igen ám, csak 
az utolsó csoportos csere 2016. július végén történt, tehát egy évvel ezelőtt és olyan 2-3 esetleg 4 
évet bírnak ezek a dolgok. A négy éves intervallumnak legfeljebb a végére jöhet össze az, hogy 
komolyabb cseréről kell gondoskodni. Onnan kezdve meg már gyorsan ott lesz a vége, akkor a 
részletfizetésnek nem lesz sok értelme. Viszont ha rövidebbre akarunk kötni, akkor újra kell 
gondolniuk a karbantartási szerződési összeget. nem ugyanez az összeg lesz, hanem valamilyen 
más összeg, ami valószínűleg nagyobb lesz. Én azt gondolom mivel a négy év végére esedékes az, 
hogy esetleg nagyobb költség fölmerüljön, így azt gondolom, simán belemehetünk a négy éves 
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intervallumba. Aztán így valamivel olcsóbban szolgáltatnak. Én szerettem volna azt, ha nem a 
teljesítményeknek a csökkentésével állunk elő, annyira majd a jövőben, bár az is azért sokat tudna 
jelenteni. Ahhoz, hogy egy alapvetően a közvilágítást megreformáljuk ahhoz elég komoly 
befektetések, pályázat nélkül szinte elképzelhetetlen, önerőből nem valószínű, hogy menne. Én azt 
a javaslatot tettem, hogy nekünk, ha már ilyen módosítási elképzelésünk lenne, az lenne a jó, ha 
bizonyos intervallumokba csak fele közvilágítás működne, tehát minden második oszlopon lenne 
világítás este 11 órától. Illetve ami még ennél is jobb, ha mozgásérzékelővel csak azok a lámpák 
világítanának ahol mozgás van. az lenne az igazi, hogy ahol mozgást érzékel, egy 100 méteres 
szakaszon fölkapcsolja a lámpát, aztán mikor már nincs akkor egy pár perc múlva lekapcsolja. Azt 
mondta, hogy ez az a kategória, amit még pillanatnyilag a mai rendszer nem tudja produkálni. 
Egyelőre nagy változások elé nem nézünk ebben a témában. Annyit, még hogyha valaki nem 
tudná, hogy a közvilágítási rendszer úgy működik, hogy itt a mellékletben látható, hogy melyikből 
mennyi világító test van, összeadják, a teljesítményeket azt megszorozzák azzal az idő 
intervallummal, amíg világítanak. A világítás pedig úgy szól, hogy tíz napos idő intervallumokra van 
megadva bekapcsolásnak és kikapcsolásnak az ideje. Nem szürkületre kapcsol, mint ahogy sokan 
gondolnák, hanem akkor kapcsol be, amikor a távirányításba ezt beütemezték. Ez tíz napos 
intervallumokban változik, tíz nap után a naplemente és napfelkeltéhez igazodva  különböző 
intervallumokat állítanak be. A fogyasztást, azt nem mérik, hanem számítják ennek alapján. 
Körülbelül ennyit tudok elmondani. Kérek mindenkit, hogy éjszaka, ha észlel olyat, hogy nem 
világít, egy lámpa szóljon, mert én azonnal szoktam jelezni, mert a nem világító lámpát is fizetjük. 
Van-e kérdés?  
 
Sági Mihály képviselő: Kérdés nincsen. Tegnap megvitatta a bizottság, és elfogadásra 
javasoltuk. Köszönöm szépen.  
 
Ocskó László képviselő: A szerződésben a 10. pontnál a 2. bekezdésnél az a dolog nem egészen 
egyértelmű, ha az önkormányzat nem rendel meg beruházást, akkor 50%-kal emelkedik a költség. 
Lehet, hogy nem jól értelmeztem.  
 
Máté Gábor polgármester: Indokolt állapotban két hónapon belül, ha nem rendeljük meg. ők 
jelezni fogják, hogy indokolt ez a csere. Arra adnak majd egy árajánlatot, és ha mi két hónapon 
belül nem rendeljük meg, akkor nekik nyilván érdekük, hogy minél előbb ezt megcsinálják, akkor 
magasabb árat fognak kérni, vagy nem lesz világítás, közben meg fizetjük a teljesítmény díjat.  
 
Ocskó László képviselő: Így most már értem.  
 
Máté Gábor polgármester: Egyéb kérdés? Amennyiben nincs, aki elfogadja, kérem, 
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: 
 
91/2017.(X.25.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Közvilágításra vonatkozó szerződés a DÉMÁSZ Zrt-vel 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztéssel egyezően elfogadja a 
Pusztaszer Községi Önkormányzat és a DÉMÁSZ Zrt. (6720 Szeged, Klauzál tér 9.) között létrejövő 
Közvilágítási célú eszközök üzemeltetési és karbantartási szerződését. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hivatkozott dokumentum aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
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2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) DÉMÁSZ Zrt. 
4.) Gazdálkodás helyben 
5.) Irattár 
 
 
 
11. napirendi pont: Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, polgármester tájékoztatója két ülés közötti 
időszak eseményeiről. Elsősorban a pályázatokról szeretnék beszámolni. Az első pályázatunk a 
bölcsőde, óvoda energetikai korszerűsítése és tornaszoba építése projekt teljes mértékben 
látványosan elkezdődött, a folyamat elindult. Igyekszem minden nap szemmel tartani a dolgokat. 
Nem lesz egyszerű a dolog, úgy gondolom. A könyvtár épülete azért nem lett elbontva, mert az 
építési eszközöket, bizonyos anyagokat, értékesebb dolgokat célszerű ebben az épületben tárolni. 
Mivel az épület nincs útjában az építkezésnek, ezért közösen a kivitelezővel úgy döntöttünk, hogy 
annak a bontását arra az időszakra hagyjuk, amikor már egyébként a másik épület állni fog. A 
továbbiakban a piacos pályázatunkkal kapcsolatosan a beérkezett kivitelezés árajánlat jelentősen 
nagyobb összegről szólt, mint a pályázati összeg, ezért a Kincstárral folytattunk egy egyeztetést, 
hogy mi van abban az esetben, ha a pályázati összeg nem fedi a kivitelezés által ajánlott összeget. 
Nem nagyon tudtak rá válaszolni, azt mondták, hogy mi vagyunk az elsők, akik ezzel kérdéssel 
előálltunk, bár már a média tele van vele, hogy a TOP-os pályázatokra az önkormányzatok által 
kapott pályázati összegek nem fogják fedezni az építési költségeket. Ez azért van, mert az eltelt 
két év alatt jelentős építőanyag áremelkedés van illetve a megnövekedett igények és kereslet 
miatt a szakmunka kínálat is egy kicsit vastagabban fog. Ezzel együtt igyekszünk egymástól 
független árajánlatokat kérni a későbbiekben. Ennek az lesz a módja, hogy most újra költségeltük 
a tervező által a tervezői költségbecslést, megnézzük azt, hogy hol lehet a költségeken úgy 
csökkenteni, ami nem befolyásolja a projektnek a minőségét. Pillanatnyilag itt tartunk, hogy a 
tervező ezt az általa készített költségbecslést elvégezze, hogy aztán tudjuk a kivitelezők által adott 
árajánlatokat ehhez viszonyítani. Ez folyamatban van pillanatnyilag, most ennek a szervezése 
folyik a piaccal kapcsolatban. A polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítés előtt áll. a nyár 
közepén kezdeményeztem egy tárgyalást a projekt menedzserekkel illetve kértem azt, hogy 
hozzák össze az energetikust és a tervezőket, és szeretnék velük minden képpen egyeztetni, hogy 
mi hogyan legyen. Erre mondták, hogy rendben van, de nem történt meg a tárgyalás. Bementünk 
Szegedre, és kiderült, hogy bizonyos tervek már vannak. végül sikerült a tervezőknek az 
elérhetőségét megtalálni, és mind a két tervezővel, egy részről, aki az építési részt tervezi 
másrészt, pedig aki a gépészetet tervezi, mert kötelező volt egy megújuló energiaforrást is 
beépíteni a pályázatba. Mind a két tervezővel sikerült beszélnem, az egész tervet, amit ők már 
közben elkészítettek azt tizenhat pontos véleményezéssel elküldtem nekik és jó remény van arra, 
hogy a hétre ezek a tervek az egyeztettt módon fognak megvalósulni. Arról még egyelőre nem 
tudok, hogy az összeg, ami erre rendelkezésre áll az majd a végső kivitelezési összeggel mennyire 
lesz majd összhangban. Sajnos ez így alakult, hiába mondtam 3-4 évvel ezelőtt, amikor az egész 
rendszer elindult, hogy képzelik azt, hogy pályázzunk bizonyos összegekre, miközben nincs terv, 
de nem tudtunk más utat választani sajnos. Az elmúlt időszakban viszonylag egymást érték a 
rendezvények. Volt a pörköltfőző-verseny, ami nagyon szép időben és megfelelő szokásos rendben 
alakult. Aztán a szüreti bál, a Lovas Egyesület és a szülők által szervezett rendezvényünkön 
nagyon kitettek magukért. A szám tátva maradt, hogy mennyire precízen, és mekkora odaadással 
és mekkora energiával szervezték meg ezeket a dolgokat. Mi, amit csak tudtunk természetesen, a 
sátor állítás a különböző egyéb kiszolgáló egységeknek a rendelkezésére bocsátásával segíteni a 
munkájukat. Nagy örömömre szolgál az, hogy úgy fejezték be vasárnap a tevékenységüket, hogy 
mindent összepakoltak, hatalmas rend várt engem mikor hazaértem, csak a sátrat kellett 
lebontani. Jött a következő szintén nagyon pozitív meglepetés, egy héttel később a Héthalom túra, 
a Homoktaposó Turisztikai Egyesült szervezésében. Még nincsenek bejegyezve, mint egyesült, de 
nevezzük így a társaságot. Szintén nagyon szép, nagyon jó kommunikációval egy 150 főre 
számoltak, amiből a végén 344 fő regisztrált túrázó vett részt. Nagyon szép, nagyon jó rendezvény 
volt. nem számítottak erre, mi segítettünk, amit csak lehetett. A sakkversenyről Misit kérném meg, 
hogy számoljon be, mert, ahogy nekem elmondtad, egy nagyon szép előrelépés következett be.  
 
Sági Mihály képviselő: Köszönöm, hogy így értékeled. 15 versenyzővel csináltuk meg a 23-ai 
versenyt. Továbbra is mindig, amikor erre rákérdeztek továbbra is elmondom, hogy sajnos egy 
pusztaszeri csapat volt és kilenc vidéki. Ezt képzeljétek úgy, hogy Szeged, Pomáz, Szentendre, 
Kiskunhalasról eljönnek olyan sakkozók, akik nagyon szeretnek sakkozni, és nagy örömünkre 
továbbra is ők idejárnak. A múltkor hárman voltunk, most ahhoz képest hatan voltunk helyiek. Én 
megkérdeztem Mesit is, Gábort is, a feleségemet, is hogy meddig csináljam, hogy én 
tulajdonképpen a helyieknek szeretnék sakkversenyt csinálni, és alig veszünk rajta részt. Azt 
mondták, ha pusztaszer színeiben bárhol az országban sakkoznak és eredményeket érnek el, 
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vállaljuk azt a kevés költséget, ami fölmerül. Köszönöm szépen a segítséget. Én egyelőre csinálom, 
ha elfogadjátok így. Köszönöm.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm én is. előttünk áll ezen a héten is egy rendezvény. A 
focisták szokták a Kertész-kupát megrendezni, 23-hoz kötődően, csak most valahogy a hétvégére, 
tudták összehozni a csapatok elfoglaltsága miatt. Ebben is támogatólag szoktunk részt venni. Van-
e egyé kérdés esetleg felém?  
 
Ocskó László képviselő: Kaptam emailbe a temető térképpel kapcsolatos dokumentumot. Elég 
boros összegért csinálták meg. 
 
Máté Gábor polgármester: Jó akkor erről mondok egy pár szót. Én mondtam az illetőnek, hogy 
én egy három évvel ezelőtt készítettem egy komplett térképet, méretarányosan, minden egyes 
sírral. Beazonosítva minden egyes sírt, megfelelő parcella, sor és hányadik sír, minden egyes sír 
kódolva van, színes térkép van róla. Műholdas fotót is használtunk hozzá, mint ahogyan az illető is. 
én fölvettem vele a kapcsolatot, hogy mit tud ennél többet ajánlani. Azt mondta, hogy ha nekünk 
ezek meg vannak, akkor egészen más az ára a dolognak. Mivel nekünk a digitális nyilvántartásra is 
van egy rendes, normális programunk. Én azt gondolom nekünk nincs szükségünk erre a 
szolgáltatásra. Azért küldtem el nektek, hogy lássátok, hogy van egy ilyen megkeresés. Mivel 
Szegeden lakik az illető lehet, hogy egy beszélgetésre kihívom és nézzük meg, hogy mi van. én azt 
gondolom pillanatnyilag nekünk erre nincs szükségünk. Van egy komplett olyan grafikám is, amit 
szeretnék egy időjárás álló táblára kinyomtatni, amin rajta van a térképe a temetőnek. Másik, 
Emesének volt javaslata, hogy a temetőben helyezzünk el egy szerszámtartó állványt, amire 
gereblyét, meg kapát, meg a kint lévő locsoló kannákat el tudjuk helyezni. Azt gondolom, hogy jó 
ötlet, meg fogjuk csinálni, valószínűleg még a héten. Ha már a javaslatokról van szó, Misi 
érdeklődött a bizottsági ülésen, hogy az ópusztaszeri út padkázásával mi a helyzet. Azt tudom 
mondani, hogy a tavasszal megpróbáltuk hogyan tudjuk a meglévő eszközeinkkel megoldani. Ilyen 
homlokrakodó kanállal, nagyon csúnyán szedte föl a padkát a gép. Aztán azt gondoltuk 
megpróbáljuk a mi gréderünkkel. A mai nap kimentünk, megpróbáltuk és úgy tűnik, hogy működni 
fog, sőt már szerintem csinálják is. Nem lesz még nagyon szép, mert ez nem egy profi gép erre, de 
még ha kimennek, a lányok gereblyével még eligazgatják.  
 
Sági Mihály képviselő: Csak hogy tudjátok, miről van, az úttest maga lejjebb van, mint a két 
útpadka, néhol tizen centiben lehet mérni sajnos a dolgokat, és ha jön egy esős, hideg ősz, olvad a 
hó az ott szabályos jégpályává fog változni. Az én kérdésem az, hogy nézze meg az önkormányzat 
annak a lehetőségét, hogy hogyan lehetne ezt az önkormányzati utat, mert én úgy tudom, hogy 
egy idő után át lehet adni a Csongrád Megyei Közútkezelő Kht-nek, milyen föltételekkel, hogyan 
lehet erről lemondani. Itt azért útszéli karók is hiányoznak sok helyen, a középfestés is meg az 
oldalt a szélső festés is. én, mint képviselők lemondanék az út tulajdon jogáról az állam javára. Én 
azt kértem volna, hogy ha a képviselők is egyetértenek vele, hogy nézzük meg a lehetőségét, mert 
egyre több és több baj lesz vele.  
 
Máté Gábor polgármester: Menjünk neki konkrétan, vizsgáljuk meg? Egyébként nekifutottunk 
már egyszer Ópusztaszerrel közösen, hogy hogyan tudnánk ezt az utat, mert nyilván itt együtt kell 
működni a két Önkormányzatnak, a közút csak együtt fogja átvenni az utat minden képpen. Ha jól 
emlékszem tíz év után lehet ezt átadni, de az is lehet, hogy öt év. Ennek a módját ki kell találni, én 
is nagyon szívesen átadnám nekik. Elég sok munkánk van vele és egyre több lesz.  
 
Sági Mihály képviselő: Köszönöm szépen.  
 
Ocskó László képviselő: Csak felmerül a kérdés bennem, hogy ha az államnak átadjuk, akkor a 
karbantartást elvégzik, ami most az önkormányzat csinál?  
 
Máté Gábor polgármester: Az útszéli karbantartásra föl vannak készülve. Nagy panaszunk nem 
lehet itt a bekötő útnál se, hogy nagyon gazban hagynák, főleg ha esetleg még szólunk is, ugyanez 
vonatkozik a festésre is. azt még esetleg mi is bevállalhatjuk, amit idén is bevállaltunk, hogy a 
keletkező hő tágulásból adódó repedések, ha keletkeznek és a közút esetleg nem mozdulna rá, 
akkor pár százezer forintot ráköltünk, hogy akkor ezt megoldjuk.  
 
Ocskó László képviselő: Másik kérdés a lakosság részéről jönnek azzal a kérdéssel, hogy 
közbeszerzés volt-e kiírva ide az építkezésre?  
 
Máté Gábor polgármester: Akkor egy pillanat. Aki a beszámolómat elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
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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: 
 
92/2017.(X.25.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester tájékoztatóját 
a két ülés közötti időszak eseményeiről. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Irattár 
 
 
 
12. napirendi pont: Kérdések, bejelentések 
 
Máté Gábor polgármester: Az utolsó napirendi pont keretében válaszolok a kérdésre. Kizárólag 
közbeszerzéssel lehet egy ilyen munkát elnyerni, a közbeszerzést, mivel a beruházást a Kistelek 
Intézményfenntartó Társulás pályázta meg. Egy kisteleki és egy pusztaszeri beruházást tartalmaz 
ez a dolog, 160 milliós összegről van szó, ezt nem is lehet közbeszerzés nélkül megoldani. A 
polgármesteri hivatal 40 milliós pályázatát szintén egyszerűsített közbeszerzők beiktatásával 
rendesen közbeszerzéssel lehet csak megcsinálni. Ebbe mi bele sem tudunk nyúlni, egy 
közbeszerző szakértő csinálja. A piac négy árajánlatos történet, megpróbálunk független 
árajánlatokat keresni, egymástól független vállalkozóktól kérni.  
 
Ocskó László képviselő: A másik, hogy itt már közbeszéd témája, hogy körforgalom is fog 
épülni.  
 
Máté Gábor polgármester: Nem fog épülni körforgalom, egyelőre nincs tervben ilyen.  
 
Ocskó László képviselő: Lenne még egy lakossági felvetés, hogy meg kellene vizsgálni az 
önkormányzatnak, hogy meg kellene csinálni a Hétvezér sor elején azt a rövid szakaszt, hogy 
annak a nagy épületnek az esővíz elevezetése ne az úton legyen.  
 
Máté Gábor polgármester: Mi a javaslat?  
 
Ocskó László képviselő: Le kellene gréderezni a szélét és zúzott kővel feltölteni.  
 
Máté Gábor polgármester: A zúzott kővel való feltöltés megoldás lenne?  
 
Ocskó László képviselő: Nem gödrösödne ki annyira a zúzott kővel.  
 
Máté Gábor polgármester: Nézd meg Munkástelepen a bolthoz vezető utat.  
 
Ocskó László képviselő: Az utca szélénél árkot kellene csinálni.  
 
Máté Gábor polgármester: Azt csinálhatunk, ha megoldja a problémát, de nincs hova vezetni a 
vizet. Ott gréderezni nem tudjuk, mert nagyméretű kövek vannak belerakva. Én nem látom ekkora 
problémának, nyilván bizonyos kellemetlenségeket okoz, azt gondolom, ami elképzelések vannak, 
azok nem hiszem, hogy megoldanák ezt a problémát. Szerintem csináljunk egy terepszemlét, 
nagyon szívesen elmegyek és megbeszéljük. van-e még egyéb kérdés?  
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HATÁROZATOK JEGYZÉKE 
 
Sorszám Tárgy Határidő 
84/2017.(X.25.)Kt. határozat Napirendi pontok elfogadása azonnal 
85/2017.(X.25.)Kt. határozat A Pusztaszer Települési Értéktár Bizottság 

Működési Szabályzatának meghatározása 
azonnal 

86/2017.(X.25.)Kt. határozat A pusztaszeri hulladékudvar és gyűjtősziget 
üzemeltetésére vonatkozó szerződés közös 
megegyezéssel történő megszüntetése 

azonnal 

87/2017.(X.25.)Kt. határozatv Bérleti szerződés a DIGI Távközlési és 
Szolgáltató Kft-vel 

azonnal 

88/2017.(X.25.)Kt. határozat Megbízási szerződés Pusztaszer Községi 
Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési 
feladatainak ellátására 

azonnal 

89/2017.(X.25.)Kt. határozat Pusztaszer Községi Önkormányzat 2018. évi 
ellenőrzési programjának és a 2018. évi 
ellenőrzési terv időrendi táblázatának 
elfogadása 

azonnal 

90/2017.(X.25.)Kt. határozat Tájékoztatás a Dél-alföldi Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás KEHOP-3.2.1-15-
2016-00006 sz. pályázatának megvalósítása 
során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség 
finanszírozásához szükséges hitelszerződés 
megkötéséről, döntés a kezességvállalási díj 
fizetési szerződések elfogadásáról 

azonnal 

91/2017.(X.25.)Kt. határozat Közvilágításra vonatkozó szerződés a DÉMÁSZ 
Zrt-vel 

azonnal 

92/2017.(X.25.)Kt. határozat Polgármester tájékoztatója két ülés közötti 
időszak eseményeiről 

azonnal 

 







A Pusztaszer Települési Értéktár Bizottság működési szabályzata 
(tervezet) 

 
A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényben (a 
továbbiakban: Htv.), valamint a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 
114/2013.(IV.16.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rend.) foglalt feladatok végrehajtása 
érdekében Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pusztaszer Települési 
Értéktár Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) működésének szabályait az alábbiakban állapítja 
meg. 
 

I. 
 
1. A Bizottság nemzeti örökségünk, a magyar kultúra évezredes értékei, a magyarság szellemi és 

anyagi alkotásai, ember alkotta és természet adta értékei felmérése és nyilvántartása 
érdekében 
a) összesíti és rendszerezi a Pusztaszer területén azonosított települési és tájegységi 

értékeket; 
b) befogadja és elbírálja a települési értékekre benyújtott javaslatokat; 
c) gondoskodik a még nem azonosított, de a Pusztaszer területén fellehető települési értékek 

azonosításáról; 
d) az a)-c) pontban foglaltak szerinti adatok felhasználásával létrehozza a Pusztaszer 

Települési Értéktárat; 
e) gondoskodik a Pusztaszer Települési Értéktár – a Rend. 5. § (2) bekezdése és az 1–3. 

melléklet II. pontja szerinti – adatainak szakterületenkénti kategóriák szerinti 
nyilvántartásáról. 

 
2. A Bizottság a nemzeti értékek megőrzése, fenntarthatósága, széles körű megismertetése és 

hasznosítása érdekében 
a) gondoskodik a Pusztaszer Települési Értéktárban elhelyezett nemzeti értékek adatainak az 

értéktárba történő felvételt követő 8 napon belül történő megküldéséről a Csongrád Megyei 
Értéktár Bizottság részére, egyidejűleg javaslatot tesz a Csongrád Megyei Értéktár 
Bizottságnak arra, hogy mely, a Pusztaszer Települési Értéktárba felvett nemzeti értéket 
javasolja a Magyar Értéktár elemeként nyilvántartani; 

b) gondoskodik a Pusztaszer Települési Értéktárban elhelyezett nemzeti értékek adatainak az 
értéktárba történő felvételt követő 8 napon belül történő megjelenítéséről a Pusztaszer 
Községi Önkormányzat honlapján; 

c) ellátja a Pusztaszer települési nemzeti értékek kezelésével összefüggő egyéb feladatokat. 
 

II. 
 
1. A Bizottság 6 tagú, elnökét a tagok közül maga választja meg. A Bizottság elnöke 

a) levezeti a Bizottság üléseit; 
b) összegzi a bizottsági szavazás alapján kialakított véleményeket és javaslatokat, valamint 

jóváhagyja az ülésekről készült emlékeztetőt; 
c) a Bizottság döntéséről írásban értesíti a javaslattevőt; 
d) a Bizottság tevékenységéről évente beszámol Pusztaszer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének. 
 
2. A Bizottság elnökét – akadályoztatása esetén – meghatalmazott tag helyettesítheti. 
 
3. A rendes tagokon kívül szükség szerint, eseti jelleggel független szakértő(k) is bevonható(k) a 

Bizottság munkájába. Erről a Bizottság bármely tagjának kezdeményezésére a Bizottság 
elnöke dönt. 

 
4. A Bizottság titkársági feladatait a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri 

Kirendeltsége látja el. 
 
5.   Bizottság tagjai, valamint a felkért független szakértők a feladataik ellátása során 

tudomásukra jutott információkat kötelesek az erre vonatkozó szabályoknak megfelelően 
megőrizni, illetve kezelni, különös tekintettel a polgári jog üzleti titokra, és a szerzői jogi 
törvény vonatkozó rendelkezéseire. 



III. 
 
1. A Bizottság félévente, illetve szükség szerint tartja üléseit. Az üléseket 8 nappal korábban – 

írásban, elektronikus úton – az elnök hívja össze, az ülés napirendjének, és az ahhoz 
kapcsolódó dokumentumoknak a megküldésével. 

 
2. A Bizottság ülését a Bizottság bármely tagjának írásos kezdeményezésére is össze kell hívni. 
 
3. A Bizottság a jelen működési szabályzat I.1. pontban meghatározott feladatainak ellátása 

során zárt ülésen jár el. A zárt ülésen a bizottság tagjai és – tanácskozási joggal – a bizottság 
elnöke által meghívott személy(ek) vehet(nek) részt. 

 
4.  A Bizottság határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Határozatképtelenség 

esetén a bizottság elnöke a bizottság ülését 8 napon belüli időpontra ismételten összehívja 
vagy indokolt esetben írásbeli (elektronikus levélbe foglalt) szavazást rendel el.  

 
5. Írásbeli szavazás esetén a szavazásra feltett kérdés egy meghatározott nemzeti értéknek a 

települési értéktárba történő felvételét célzó konkrét javaslat elfogadására irányul. A 
szavazásra feltett kérdésről annak megküldésétől számított 3 munkanapon belül minden tag – 
a megküldött szavazólapon – „igen”, „nem”, vagy „tartózkodom” szavazatot jogosult leadni. A 
határidő eltelte után a bizottság titkára a szavazás eredményét összesíti, arról a bizottság 
elnökét tájékoztatja, aki a tagokat a döntésről írásban értesíti.  

 
6. A bizottság a jelenlévő, illetve írásbeli szavazatot leadott tagjai több mint felének 

egybehangzó véleményével hozza döntéseit. 
 
7. A bizottság formai és tartalmi szempontok szerint megvizsgálja a hozzá beérkezett 

javaslatokat, és a javasolt nemzeti érték települési értéktárba kerüléséről a javaslat 
benyújtását követő 90 napon belül határozattal dönt. Egyidejűleg állást foglal abban is, hogy 
javasolja-e a települési értéktárba felvett nemzeti érték beemelését a Csongrád Megyei 
Értéktár Bizottság által létrehozott Csongrád Megyei Értéktárba. 

 
8. Alaki vagy tartalmi hiányosságok esetén a Bizottság a javaslattevőt a hiányok pótlására hívja 

fel, a hiánypótláshoz szükséges idő figyelembevételével megállapított határidő megjelölésével. 
Amennyiben a javaslattevő a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, illetve a határidő 
meghosszabbítását sem kéri, a Bizottság a javaslatot érdemben nem tárgyalja meg, és erről a 
javaslattevőt értesíti. 

 
9. A hiánypótlásra való felhívás teljesítésének elmulasztása nem akadálya annak, hogy a 

javaslattevő utóbb ugyanazon nemzeti érték felvételét kezdeményezze a Pusztaszer Települési 
Értéktárba. 

 
IV. 

 
1. A Bizottság üléseiről az ülést követő 15 napon belül egy példányban jegyzőkönyvet kell 

készíteni, amelyről a Bizottság elnöke gondoskodik.  
 
2. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, idejét, a jelenlévők nevét, továbbá a tanácskozás 

lényegét, a szavazás számszerű eredményét, a hozott döntést. 
 
3. A jegyzőkönyvet a Bizottság elnöke, és a Bizottság ülésének kezdetén a jelen lévő bizottsági 

tagok közül a Bizottság elnöke által erre felkért jegyzőkönyv-hitelesítő aláírásával látja el, és 
irattározásra átadásra kerül a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri 
Kirendeltsége részére. 

 
4. A Bizottság döntéséről a javaslattevőt a Bizottság elnöke 8 napon belül írásban értesíti. 
 
5. A Bizottság elnöke évente, a tárgyévet követő első képviselő-testületi ülésen beszámol 

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Bizottság tevékenységéről. 
 

V. 
 
Jelen működési szabályzatot Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
…/2017.(…………)Kt. határozatával fogadta el. 



Pusztaszer Község Polgármesterétől 
 
Iktatószám:  443-5/2017             

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. október 25-ei ülésére 
 
Tárgy: A községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A helyi önkormányzatokra vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)- (5) bekezdése 
alapján készítjük el a  2017. évi költségvetési rendelet módosítását, amely a 2017. III. negyedév végére összegyűlt 
változások költségvetési előirányzatokon történő átvezetése. A javasolt rendelet-módosítást az alábbi indokolással 
terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
 
 
BEVÉTELI JOGCÍMEK 
 
I. Önkormányzati költségvetési és finanszírozási bevételek (106.187.009Ft) 
 
I.1 Működési költségvetési bevételek 
 
I.1.1. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8.715.232Ft) 
 

B111 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak tám.  
A következő összegekkel javaslom emelni az előirányzatot (1.000.000Ft)   

A Települési arculati kézikönyv elkészítés támogatása 1.000.000Ft. 
 
B113 A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása  
A következő összegekkel javaslom csökkenteni az előirányzatot (13.680Ft)   

A szünidei gyermekétkeztetés júliusi elszámolás miatti lemondás 13.680Ft. 
 
B115 Működési célú költségvetési tám. és kieg. tám.  
A következő összegekkel javaslom emelni az előirányzatot (613.548Ft)   

2017. évi bérkompenzáció 204.960Ft, a minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális 
hozzájárulási adó csökkentés hatása kompenzációja 139.688Ft, a Polgármesteri béremelés 
különbözetének támogatása 268.900Ft. 
 
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
A következő összeggel javaslom emelni az előirányzatot (7.115.364Ft) 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, Startmunka mintaprogramok támogatása 6.627.864Ft, Központi 
kezelésű EI működési támogatása Természetbeni Erzsébet utalvány I. ütem 487.500Ft. 
 

I.1.3 B3 Közhatalmi bevételek (-540.919Ft) 
 

B34 Magánszemélyek kommunális adója (10.502Ft) 
A következő összegekkel javaslom emelni az előirányzatot (10.502Ft) 

 
B35 Helyi iparűzési adó (333.049Ft) 
A következő összegekkel javaslom csökkentelni az előirányzatot (333.049Ft) 

 
B35 Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része (229.836Ft) 
A következő összegekkel javaslom csökkenteni az előirányzatot (229.836Ft) 

 
B36 Egyéb közhatalmi bevétel (11.464Ft) 
A következő összegekkel javaslom emelni az előirányzatot (11.464Ft) 
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Pótlék, bírság, igazg. szolg.díj bevétel 11.464Ft. 
 

I.1.4 B4 Működési bevételek (69.811Ft) 
 

B402 Szolgáltatások ellenértéke (15.000Ft) 
A következő összegekkel javaslom emelni az előirányzatot (15.000Ft) 

Reklámtevékenység bevétele. 
 
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (54.777Ft) 
A következő összegekkel javaslom emelni az előirányzatot (54.777Ft) 

 
B411 Egyéb működési bevételek (34Ft) 
A következő összegekkel javaslom emelni az előirányzatot (34Ft) 

 
I.2 Felhalmozási költségvetési bevételek 
 
I.2.2. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (97.942.885Ft) 

 
B21 Felhalmozási célú támogatás bevétele áh-on belülről  
A következő összeggel javaslom emelni az előirányzatot (29.659.111Ft) 

Egészségház energetikai fejlesztése támogatása 29.659.111Ft. 
 
B25 Egyéb felh. célú támogatás bevétele áh-on belülről  
A következő összeggel javaslom emelni az előirányzatot (68.283.774Ft) 

 Fejezeti kezelésű EI EU-s programok támogatása: 
- TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése támogatása 
40.067.799Ft. 

 - TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00009 Termelői piac létrehozása Pusztaszeren projekt támogatása 28.001.345Ft. 
 
 Startmunka mintaprogramok fejlesztési célú támogatása 214.630Ft. 
 
KIADÁSI JOGCÍMEK 
 
1.  Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások (106.187.009Ft) 
 
I.1 Működési költségvetési kiadások 
 
I.1.1. K1 Személyi juttatások (5.863.440Ft) 
 A következő összeggel javaslom növelni az előirányzatot (5.863.440Ft) 

2017 évi bérkompenzáció, Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás illetmény,Startmunka projektekben 
foglalkoztatottak illetménye, Nyári diákmunka illetménye 5.863.440 Ft. 
 

I.1.2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (869.403Ft) 

A következő összegekkel javaslom növelni az előirányzatot (869.403Ft) 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás projektekben tevékenykedők illetményéhez kapcsolódó szociális 
hozzájárulási adó,  Startmunka projektekben foglalkoztatottak illetményéhez kapcsolódó szociális 
hozzájárulási adó, Nyári diákmunka projektben foglalkoztatott illetményéhez kapcsolódó szociális 
hozzájárulási adó 2017. évi bérkompenzációhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó. 
 

I.1.3. K3 Dologi kiadások (2.276.721Ft) 
A következő összegekkel javaslom növelni az előirányzatot (2.290.401Ft) 

Üzemeltetési anyag beszerzés 464.144Ft, Egyéb kommunkiációs szolg. 7.720Ft, Karbantartás 365.283Ft, 
Közvetített szolgáltatás 156.333Ft, Szakmai szolg. 901.001Ft, Egyéb szolg. 2.243Ft, valamint a hozzájuk 
kapcsolódó ÁFA előirányzat helyesbítése 393.677Ft. 
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A következő összegekkel javaslom csökkenteni az előirányzatot (13.680Ft) 

Vásárolt élelmezés szünidei gyermekétkeztetés valamint a hozzá kapcsolódó ÁFA előirányzat helyesbítése 
13.680Ft. 

 
I.1.4. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (487.500Ft) 

A következő összeggel javaslom emelni az előirányzatot (487.500Ft) 

Természetbeni Erzsébet utalvány I. ütem. 
 
I.1.5. K5 Egyéb működési célú kiadások (-1.607.444Ft) 

 
I.1.5.K506  Egyéb működési célú támogatások áh-on belülre (561.975Ft) 
A következő összeggel javaslom emelni az előirányzatot (561.975Ft) 

Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás 2016. évi elszámolása 544.998Ft, KKTTT támogatása 
16.977Ft. 
 
I.1.5.K512  Egyéb működési támogatások áh-on kívülre (488.284Ft) 
A következő összeggel javaslom emelni az előirányzatot (488.284Ft) 

Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása 243.284Ft, Lovasegyesület támogatása 37.000Ft, Közalapítvány 
támogatása 130.000Ft, Viziközmű Társulás működési kiadásai támogatása 58.000Ft, PISZE 20.000Ft 
összegben. 

 
I.1.5.K513  Tartalékok (-2.657.703Ft) 
A következő összeggel javaslom csökkenteni az előirányzatot (2.657.703Ft) 

Tartalék előirányzatból átcsoportosítás működési költségvetési kiadások előirányzataira. 
 
I.2 Felhalmozási költségvetési kiadások 

 
I.2.6 K6 Beruházások (28.470.479Ft) 
A következő összeggel javaslom emelni az előirányzatot (28.470.479Ft) 

Startmunka mintaprogramok tárgyi eszköz beszerzése 469.134Ft. TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00009 Termelői 
piac létrehozása Pusztaszeren projekt 28.001.345Ft.   
 
I.2.K6 Részesedések (100.000Ft) 
A következő összeggel javaslom emelni az előirányzatot (100.000Ft) 

Csongrád Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás részesedés vásárlás. 
 
I.2.7 K7 Felújítások (69.726.910Ft) 
A következő összeggel javaslom emelni az előirányzatot (69.726.910Ft) 

TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése projekt 40.067.799Ft, 
valamint az Egészségház energetikai fejlesztése 29.659.111Ft. 
 
 

Az indokolás számszaki melléklete tartalmazza a módosított előirányzatokat, cím- és előirányzat csoport szerinti 
bontásban. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szöveges indokolás és a mellékletekben szereplő 
számadatok alapján fogadja el a 2017. évi költségvetési rendelet módosítását tartalmazó rendelet-tervezetet. 
 
 
 
Pusztaszer, 2017. október 19. 

 
 
 
Máté Gábor 
polgármester 
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RENDELET-TERVEZET 
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 
……/2017.(………) önkormányzati rendelete 

 
a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 

2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
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) A A községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Kör.) 4. § (1) bekezdésében meghatározott költségvetési bevételi főösszeg 218.396.815Ft-ra (Kettőszáztizennyolcmillió-
háromszázkilencvenhatezer-nyolcszáztizenöt forintra) változik. 
 
(2) A Kör. 4. § (1) bekezdésében meghatározott költségvetési kiadási főösszeg 276.407.245Ft-ra (Kettőszázhetvenhatmillió-
négyszázhétezer-kettőszáznegyvenöt forintra) változik.   
 
(3) A Kör. 4. § (1) bekezdésében a költségvetési egyenleg 58.010.430Ft. 
 
 
2. § (1) A Kör. 1. melléklete (Bevételek) helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 
(2) A Kör. 2. melléklete (Kiadások) helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 
 
(3) A Kör. 3. melléklete (Előirányzat felhasználási ütemterv) helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 
 
(4) A Kör. 4. melléklete (Bevételek és kiadások tevékenységenként) helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 
 
(5) A Kör. 5.  melléklete (Működési mérleg, Felhalmozási mérleg, Összevont mérleg) helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 
 
(6) A Kör. 8. melléklete (Kimutatás a 2017. évi bérjellegű juttatásokról) helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 
 
(7) A Kör. 10. melléklete (Központi költségvetési kapcsolatokból származó támogatások) helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 
 
 
3. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. szeptember 30-ától kell 
alkalmazni. 
 
 
 
 
 
                          Máté Gábor 
                          polgármester 

                                  dr. Jaksa Tibor 
                                        aljegyző 

 



 1. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017(III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ....../2017.(.........) önkormányzati rendelethez

Pusz

tasze
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Közs

ég 

Önk

orm

ányz

ata 

Cím 

Előirá

nyzat 

csopo

rt

Kieme

lt 

előirá

nyzat

Rovat száma Rovat megnevezése
2017. évi eredeti 

előirányzat Ft-ban

2017. I né 

módosított 

előirányzat Ft-ban

2017. II né 

módosított 

előirányzat Ft-ban

2017. III né módosított 

előirányzat Ft-ban

139 117 991     147 769 660    171 925 871       278 112 880         

118 282 646     125 327 130    147 155 074       155 399 198         

20 835 345       22 442 530       24 770 797         122 713 682         

I. 1 B1,B3-4, B6   Működési költségvetési bevétel 79 401 926       86 446 410       108 274 354       116 518 478         

1 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 50 848 184            57 873 129           65 431 500             74 146 732                

1 B11
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 

támogatása
42 717 084            42 897 772            44 055 447              45 655 315                 

1 B111 Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok 3 168 830               3 168 830              3 168 830                 3 168 830                    

1 B111 Közvilágítás fenntartásával kapcsolatos feladatok 13 760 000            13 760 000            13 760 000              13 760 000                 

1 B111 Köztemető fenntartás 1 267 806               1 267 806              1 267 806                 1 267 806                    

1 B111 Közutak fenntartásának támogatása 3 836 300               3 836 300              3 836 300                 3 836 300                    

1 B111 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 5 384 698               5 384 698              5 384 698                 5 384 698                    

1 B111 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 1 053 150               1 053 150              1 053 150                 1 053 150                    

1 B111 A 2015 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 76 200                    76 200                    76 200                      76 200                         

1 B111 Települési arculati kézikönyv elkészítés támogatása -                            -                           -                              1 000 000                    

1 B113 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 11 588 000            11 588 000            11 588 000              11 588 000                 

1 B113 A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 954 180                  954 180                 954 180                    940 500                       

1 B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 627 920               1 627 920              1 627 920                 1 627 920                    

1 B115 2017. évi bérkompenzáció -                            180 688                 381 500                    586 460                       

1 B115
Minimálbér és gar. bérmin. emelése, valamint a szocadó csökkentés hatásának 

kompenzációja 
-                            -                           419 063                    558 751                       

1 B115 Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása -                            -                           537 800                    806 700                       

1 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  8 131 100               14 975 357            21 376 053              28 491 417                 

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

Mezei őrszolgálat
1 080 000               1 080 000              1 080 000                 1 080 000                    

1 B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  TB pü. Alap 

védőnő
3 182 200               3 182 200              3 182 200                 3 182 200                    

1 B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  TB pü. Alap 

fogorvos
3 868 900               3 868 900              3 868 900                 3 868 900                    

1 B16 Elkülönített állami pénzalapok műk. célú támogatás bevételei -                            6 844 257              13 244 953              19 872 817                 

1 B16 Központi kez. EI működési c. tám. Természetbeni Erzsébet utalvány I. -                            -                           -                              487 500                       

3 B3 Közhatalmi bevételek 24 400 000            24 415 349           38 673 200             38 132 281                

3 B34 Vagyoni típusú adó Magánszemélyek kommunális adója 5 000 000               5 000 000              5 776 042                 5 786 544                    

3 B35 Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó 15 000 000            15 000 000            27 908 879              27 575 830                 

3 B35 Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része 40% 4 400 000               4 400 000              4 878 433                 4 648 597                    

3 B36 Egyéb közhatalmi bevételek Pótlékok, bírságok -                            15 349                    109 846                    121 310                       

4 B4 Működési bevételek 4 118 142              4 122 332             4 134 054                4 203 865                   

4 B402 Szolgáltatások ellenértéke 22 500                    22 500                    22 500                      37 500                         

4 B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 927 100                  927 100                 938 786                    993 563                       

4 B404 Tulajdonosi bevételek 3 148 942               3 148 942              3 148 942                 3 148 942                    

4 B405 Ellátási díjak 9 600                       9 600                      9 600                        9 600                           

4 B408 Kamatbevételek 10 000                    10 000                    10 000                      10 000                         

4 B411 Egyéb működési bevételek -                            4 190                      4 226                        4 260                           

6 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 35 600                   35 600                   35 600                     35 600                        

6 B64
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson kívülről
35 600                    35 600                    35 600                      35 600                         

I. 2 B2, B5, B7 Felhalmozási költségvetési bevétel -                      1 607 185         3 935 452           101 878 337         

2 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -                           1 607 185             2 632 280                100 575 165              

2 B21 Egészségház energetikai fejlesztése támogatása -                            -                           -                              29 659 111                 

2 B25 Fejezeti kez. EI EU-s programok Termelői piac létrehozása támogatása -                            -                           -                              28 001 345                 

2 B25 Fejezeti kez. EI EU-s programok ÖK épület energetikai felújítása támogatása -                            -                           -                              40 067 799                 

2 B25 Elkülönített állami pénzalapok felhalmozási célú támogatás bevételei -                            1 607 185              2 367 280                 2 581 910                    

2 B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  TB pü. 

Alap védőnő
265 000                    265 000                       

5 B5 Felhalmozási bevételek -                           -                          -                             -                                

7 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -                           -                          1 303 172                1 303 172                   

7 B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz bevétele -                            -                           1 303 172                 1 303 172                    

B8 Finanszírozási bevételek 59 716 065       59 716 065       59 716 065         59 716 065           

I. 1 8 B813 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 38 880 720            38 880 720            38 880 720              38 880 720                 

I. 2 8 B813 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 20 835 345            20 835 345            20 835 345              20 835 345                 

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
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 2. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.16.)önkormányzati rendelet módosításáról szóló ........./2017.(.........) önkormányzati rendelethez
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Önko
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yzata 

Cím

Előir

ányz

at 

csop

ort

Kieme

lt 

előirá

nyzat

Rovat 

száma
Rovat megnevezése

2017. évi eredeti 

előirányzat Ft-ban

2017. I.né  

módosított 

előirányzat Ft-ban

2017. II.né  

módosított 

előirányzat Ft-ban

2017. III.né  

módosított 

előirányzat Ft-ban

   139 117 991       147 769 660            171 925 871             278 112 880    

   118 282 646       125 327 130            143 865 831             151 755 451    

     20 835 345         22 442 530              28 060 040             126 357 429    

I. 1 K1-5 Működési költségvetési kiadások    118 282 646       123 621 495            142 160 196             150 049 816    

1 K1 Személyi juttatások 25 333 179        27 232 174        30 766 377             36 629 817               

2 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 949 169          5 143 781          5 547 870                6 417 273                  

3 K3 Dologi kiadások 26 833 660        30 210 550        28 070 751             30 347 472               

4 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 588 000        11 588 000        11 588 000             12 075 500               

5 K5 Egyéb működési célú kiadások 49 578 638        49 446 990        66 187 198             64 579 754               

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

Többcélú Társulás
2 948 844           2 948 844           2 948 844                 2 948 844                  

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

Óvoda
12 626 000         12 626 000         12 626 000              12 626 000                

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

KKTTT Szociális központ és gyermekjóléti szolgálat
454 000              454 000              454 000                    470 977                      

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

Közös Hivatal
5 801 766           5 801 766           5 801 766                 6 346 764                  

5 K5021 A helyi ök. Előző évi elszámolásból származó kiadások -                        -                        229 117                    229 117                      

5 K512 Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos) 3 868 900           3 868 900           3 868 900                 3 868 900                  

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

profit szervek
1 500 000           1 500 000           1 500 000                 1 988 284                  

5 K513 Képviselői alap tartalék 1 500 000           1 500 000           1 500 000                 982 600                      

5 K513 Tartalékok 20 879 128         20 747 480         37 258 571              35 118 268                

I. 2 K5-8 Felhalmozási költségvetési kiadások 20 835 345    22 442 530    28 060 040         126 357 429        

5 K513 Tartalékok -                   1 607 185      -                             -                               

6 K6 Beruházások 891 298             891 298             3 115 993                31 686 472               

6 K6 Egyéb beruházási kiadás 891 298              891 298              891 298                    891 298                      

6 K6 Védőnői szolgálat tárgyi eszköz beszerzés -                        -                        220 000                    220 000                      

6 K6 Védőnői szolgálat kisért. tárgyi eszköz beszerzés -                        -                        45 000                      45 000                        

6 K6 Startmunka mintaprogramok tárgyi eszköz beszerzés -                        -                        1 959 695                 2 428 829                  

6 K6 Termelői Piac létrehozása -                        -                        -                              28 001 345                

6 K6 Részesedés -                        -                        -                              100 000                      

7 K7 Felújítások 19 944 047        19 944 047        24 944 047             94 670 957               

7 K7 Pusztabíró ház felújítás -                        -                        5 000 000                 5 000 000                  

7 K7 Egészségház energetikai korszerűsítése -                        -                        -                              29 659 111                

7 K7 Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése -                        -                        -                              40 067 799                

7 K7 Köztemető felújítás 19 944 047         19 944 047         19 944 047              19 944 047                

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

I. K9 Finanszírozási kiadások -                   1 705 635      1 705 635           1 705 635            

1 9 K9 Finanszírozási kiadások működési -                       1 705 365          1 705 635                1 705 635                  

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 szeptember október november december összesen

B1

Működési célú 

támogatások 
5 193 106 3 411 269 3 591 958 3 411 270 3 411 270 4 568 945 3 411 270 3 411 270 5 011 138 3 411 270 3 411 270 3 411 279 45 655 315

B1

Működési célú 

támogatások 
504 258 504 258 7 618 515 504 258 504 258 7 174 954 1 004 258 1 004 258 7 889 622 504 258 504 262 774 258 28 491 417

B3 Közhatalmi bevételek
2 034 000 2 034 000 2 049 349 2 034 000 2 034 000 16 291 851 2 034 000 2 034 000 3 527 081 2 034 000 1 034 000 992 000 38 132 281

B4 Működési bevételek
343 178 343 184 347 368 343 178 343 178 354 900 343 178 343 178 412 989 343 178 343 178 343 178 4 203 865

B6

Működési célú átvett 

pénzeszközök
35 600 35 600

Működési költségvetési 

bevételek
8 074 542 6 292 711 13 607 190 6 292 706 6 292 706 28 390 650 6 792 706 6 792 706 16 840 830 6 292 706 5 292 710 5 556 315 116 518 478

Felhalmozási költségvetési 

bevételek
1 607 185 2 328 267 97 942 885 101 878 337

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

K1-5

Működési költségvetési 

kiadások
9 773 554 9 773 554 15 112 403 9 773 554 9 773 554 28 312 255 9 773 554 9 773 554 17 663 174 9 773 554 9 773 553 10 773 553 150 049 816

K5-8

Felhalmozási költségvetési 

kiadások
1 607 185 445 649 26 007 206 98 297 389 126 357 429

Költségvetési kiadások 

öszesen
9 773 554 9 773 554 16 719 588 10 219 203 9 773 554 54 319 461 9 773 554 9 773 554 115 960 563 9 773 554 9 773 553 10 773 553 276 407 245

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

B8
Előző évi költségvetési 

maradvány működési célú
1 699 012 3 480 843 3 210 848 3 480 848 3 480 848 3 210 848 2 980 848 2 980 848 1 176 848 3 480 848 4 480 843 5 217 238 38 880 720

B8

Előző évi költségvetési 

maradvány felhalmozási célú
0 0 0 445 649 0 20 389 696 0 0 0 0 0 0 20 835 345

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

K9
Finanszírozási működési 

kiadás
1 705 635 1 705 635

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási bevételek

Költségvetési kiadások

3. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …../2017.(……) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv a 2017. III. negyedév

Költségvetési bevételek



4. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.16.)  önkormányzati rendelet módosításáról szóló ...../2017.(.......) önkormányzati rendelethez

 Lakás- és 

helyiséggazdálk

odás 

Sport, ifjúsági 

ügyek

Szociális 

ellátások

Ft-ban

Rovat

rend
 Bevételek megnevezése 

 Közutak, hidak 

alagutak  

üzemeltetése, 

fenntartása 

045160-1  

 Város és 

községgazdálk

odási egyéb 

szolgáltatások 

066020-1 

Köztemető 

fenntartás és -

működtetés 

013320-1

 Az 

önkormányzati 

vagyonnal való 

gazdálkodással 

kapcsolatos 

feladatok 

013350 

 

Szabadidőspor

t-(rekreációs 

sport-) 

tevékenység és 

támogatása 

081045-1

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 

 

Önkormányzato

k elszámolásai a 

központi 

költségvetéssel 

018010-1 

 Támogatási célú 

finanszírozási 

műveletetk 

018030-1 

Önkormányzat

ok funkcióra 

nem sorolható 

bevételei 

államháztartás

on kívülről 

900020-1 

Gyermekvédel

mi pénzbeli és 

természetbeni 

ellátások 

104051-1

Összesen

B1

 Működési célú 

támogatások 

államháztartáson belülről 

1 080 000     3 182 200     3 868 900     65 528 132       487 500          74 146 732        

B2

 Felhalmozási célú 

támogatások 

államháztartáson belülről 

265 000        100 310 165    100 575 165     

B3  Közhatalmi bevételek 11 485           38 120 796    38 132 281        

B4  Működési bevételek 537 309        387 500        2 783 942     46 139           200 000        115 722        133 253        4 203 865          

B6
 Működési célú átvett 

pénzeszközök 
35 600           35 600                

B7
 Felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök 
-                  1 303 172     1 303 172          

B1-7
 Költségvetési bevételek 

összesen 
-                 2 967 566    387 500        2 783 942    46 139          3 447 200    4 068 900    115 722        -                 133 253        165 838 297   38 120 796   487 500         218 396 815     

B8

 Előző év költségvetési 

maradványának 

igénybevétele működési 

célra 

-                  38 880 720         38 880 720        

B8

 Előző év költségvetési 

maradványának 

igénybevétele felhalmozási 

célra 

-                  -                  -                  -                  -                  -                  -                      20 835 345         20 835 345        

B8  Finanszírozási bevételek -                 59 716 065        59 716 065        

 Költségvetési és 

finanszírozási bevételek 

összesen 

-                 2 967 566    387 500        2 783 942    46 139          3 447 200    4 068 900    115 722        -                 133 253        165 838 297   59 716 065        38 120 796   487 500         278 112 880     

 Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 

bekezdése szerinti helyi közügyek, 

valamint helyben biztosítható 

közfeladatok körében ellátandó 

helyi önkormányzati feladatok  

 Településüzemeltetés   Egészségügyi alapellátás 

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

 Kulturális szolgáltatás, 

könyvtári ellátás, helyi 

közművelődési tevékenység  

Önkormányzati működéssel, 

döntéselőkészítéssel,végrehajtással kapcsolatos 

feladatok 

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási bevételek alaptevékenységenként 2017.

Tevékenység 

1



4. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.16.)  önkormányzati rendelet módosításáról szóló ...../2017.(.......) önkormányzati rendelethez

Hulladékgazdálk

odás

Sport, ifjúsági 

ügyek

Rovat

rend
Kiadások megnevezése

 Közutak, hidak 

alagutak  

üzemeltetése, 

fenntartása 

045160-1  

 Város és 

községgazdálk

odási egyéb 

szolgáltatások 

066020-1 

 

Önkormányzat

ok általános 

igazg. tev. 

011130-1 

 Zöldterület 

kezelés 066010 

Köztemető 

fenntartás és -

működtetés 

013320-1

Támogatási 

célú 

finanszírozási 

műveletek 

(technikai) 

018030

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

K1 Személyi juttatások 8 744 533 6 622 784 1 182 300 3 034 240 1 219 000

K2

Munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális 

hozzáárulási adó

2 023 254 1 356 725 268 986 690 368 276 871

K3 Dologi kiadások 2 286 000 9 036 307 1 039 736 342 900 6 032 500 823 590 339 090 801 372 880 920 3 398 237 817 880 1 379 500

K4
Ellátottak pénzbeli 

juttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadás 58 000 22 392 585 3 868 900 937 000
243 284

750 000

K5
Egyéb működési célú kiadás 

tartalék
36 100 868

K8 Beruházás 28 992 643 265 000

K8 Felújítás 40 067 799 19 944 047 29 659 111 5 000 000

Költségvetési kiadások 

összesen
2 286 000 125 023 404 7 979 509 1 039 736 21 738 233 22 392 585 6 032 500 34 472 309 4 207 990 801 372 2 376 791 9 335 237 1 061 164 2 129 500

K9 Finanszírozási kiadás 

 Költségvetési és 

finanszírozási kiadások 

összesen 

2 286 000 125 023 404 7 979 509 1 039 736 21 738 233 22 392 585 6 032 500 34 472 309 4 207 990 801 372 2 376 791 9 335 237 1 061 164 2 129 500

Létszám 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00

ebből közfoglalkoztatott

 Településüzemeltetés  Egészségügyi alapellátás 

 Kulturális szolgáltatás, könyvtári 

ellátás, helyi közművelődési 

tevékenység  

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységenként 2017.

Tevékenység 

 Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 

bekezdése szerinti helyi közügyek, 

valamint helyben biztosítható 

közfeladatok körében ellátandó 

helyi önkormányzati feladatok  

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

2



4. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.16.)  önkormányzati rendelet módosításáról szóló ...../2017.(.......) önkormányzati rendelethez

Településüzem

eltetés 
Ft-ban

Rovat

rend
Kiadások megnevezése

Hosszabb 

időtartamú 

Köz 

foglalkoztatás 

041233-1

Közfoglalkozta

tási 

mintaprogram 

041237-1

Intézményen 

kívüli 

gyermekétkezt

etés 104037

Egyéb szociális 

és 

természetbeni 

ellátások, 

támogatások 

(szociális 

ösztöndíjak) 

107060-1

Gyermekvédel

mi pénzbeli és 

természetbeni 

ellátások 

104051-1

 

Önkormányzat

ok 

elszámolásai a 

központi 

költségvetéssel 

018010-1 

Összesen

K1 Személyi juttatások 4 329 830 11 497 130 36 629 817

K2

Munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális 

hozzáárulási adó

492 555 1 308 514 6 417 273

K3 Dologi kiadások 393 700 1 831 785 940 500 3 455 30 347 472

K4
Ellátottak pénzbeli 

juttatásai
11 588 000 487 500 12 075 500

K5 Egyéb működési célú kiadás 229 117 28 478 886

K5
Egyéb működési célú kiadás 

tartalék
36 100 868

K8 Beruházás
2 428 829

31 686 472

K8 Felújítás 94 670 957

Költségvetési kiadások 

összesen
5 216 085 17 066 258 940 500 11 588 000 487 500 232 572 276 407 245

K9 Finanszírozási kiadás 
1 705 635

1 705 635

 Költségvetési és 

finanszírozási kiadások 

összesen 

5 216 085 17 066 258 940 500 11 588 000 487 500 1 938 207 278 112 880

Létszám 10,00 13,00 23,00

ebből közfoglalkoztatott

10,00 13,00 23,00

 Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 

bekezdése szerinti helyi közügyek, 

valamint helyben biztosítható 

közfeladatok körében ellátandó 

helyi önkormányzati feladatok  

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységenként 2017.

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

Közfoglalkoztatás Szociális ellátások

3



5. melléklet a községi Önkormány zat 2017. év i költségv etéséről szóló 2/2017.(III.16.) önkormány zati rendelet módosításáról szóló ...../2017.(......) önkormány zati rendelethez

Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT 

2017. évi eredeti 
előirányzat

2017. I.né 
módosított 
előirányzat

2017. II.né 
módosított 
előirányzat

2017. III.né 
módosított 
előirányzat

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -                        1 607 185           2 632 280           100 575 165      

B5 Felhalmozási bevételek -                        -                        -                        -                        

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -                        -                        1 303 172           1 303 172           

Költségvetési bevételek -                        1 607 185           3 935 452           101 878 337      

B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 20 835 345         20 835 345         20 835 345         20 835 345         

B8 Finanszírozási bevételek 20 835 345        20 835 345        20 835 345        20 835 345        

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 20 835 345        22 442 530        24 770 797        122 713 682      

Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT 

2017. évi eredeti 
előirányzat

2017. I.né 
módosított 
előirányzat

2017. II.né 
módosított 
előirányzat

2017. III.né 
módosított 
előirányzat

K5 Tartalék felhalmozási célú -                        1 607 185           -                        -                        

K6 Beruházás 891 298              891 298              3 115 993           31 686 472         

K7 Felújítás 19 944 047         19 944 047         24 944 047         94 670 957         

K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -                        -                        -                        -                        

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás -                        -                        -                        -                        

Költségvetési kiadások 20 835 345        22 442 530        28 060 040        126 357 429      

K9 Finanszírozási kiadások -                        -                        -                        -                        

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 20 835 345        22 442 530        28 060 040        126 357 429      

 FELHALMOZÁSI MÉRLEG 

Rovat szám

Rovat szám Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek

1



5. melléklet a községi Önkormányzat 2017 évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..../2017.(.....) önkormányzati rendelethez

 Ft-ban
 

ÖNKORMÁNYZ
 

ÖNKORMÁNYZ
 

ÖNKORMÁNYZ
 

ÖNKORMÁNYZ
2017. évi 
eredeti 

előirányzat

2017. I. né 
módosított 
előirányzat

2017. II. né 
módosított 
előirányzat

2017. III. né 
módosított 
előirányzat

B11
Helyi önkormányzatok általános működésének és 
ágazati feladatainak általános támogatása

42 717 084       42 897 772       44 055 447       45 655 315       

B16 Egyéb működési célú támogatás mezőőri feladatok 1 080 000          1 080 000          1 080 000          1 080 000          

B16 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól védőnő 3 182 200          3 182 200          3 182 200          3 182 200          

B16 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól fogorvos 3 868 900          3 868 900          3 868 900          3 868 900          

B16 Elk. Állami pa. Működési célú támogatása -                          6 844 257          13 244 953       19 872 817       

B16
Egyéb központi kezelésű EI működési támogatás 
Természetbeni Erzsébet utalvány I.

-                          -                          -                          487 500              

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 50 848 184       57 873 129       65 431 500       74 146 732       

B34 Magánszemély kommunális adója 5 000 000          5 000 000          5 776 042          5 786 544          

B35 Helyi iparűzési adó 15 000 000       15 000 000       27 908 879       27 575 830       

B35 Gépjárműadó 40% 4 400 000          4 400 000          4 878 433          4 648 597          

B36 Pótlék, bírság -                          15 349                 109 846              121 310              

B3 Közhatalmi bevételek 24 400 000       24 415 349       38 673 200       38 132 281       

B4 Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke 4 118 142          4 122 332          4 134 054          4 203 865          

B4 Működési bevételek 4 118 142          4 122 332          4 134 054          4 203 865          

B64
Működési célú visszatérítendő támogatások,  kölcsön 
visszatérülése államháztartáson kívülről

35 600                 35 600                 35 600                 35 600                 

B6 Működési célú átvett pénzeszközök 35 600                 35 600                 35 600                 35 600                 

Költségvetési bevételek 79 401 926       86 446 410       108 274 354    116 518 478    

B81 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra38 880 720       38 880 720       38 880 720       38 880 720       

B8 Finanszírozási bevételek 38 880 720       38 880 720       38 880 720       38 880 720       

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

      118 282 646          125 327 130          147 155 074          155 399 198    

 Ft-ban
 

ÖNKORMÁNYZA

T 

 

ÖNKORMÁNYZA

T 

 

ÖNKORMÁNYZA

T 

 

ÖNKORMÁNYZA

T 
2017. évi 

eredeti 

előirányzat

2017. I.né 

módosított 

előirányzat

2017. II.né 

módosított 

előirányzat

2017. III.né 

módosított 

előirányzat

K1 Személyi juttatások 25 333 179       27 232 174       30 766 377       36 629 817       

K2
Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási 
adó

4 949 169          5 143 781          5 547 870          6 417 273          

K3 Dologi kiadások 26 833 660       30 210 550       28 070 751       30 347 472       

K4 Elátottak pénzbeli juttatásai 11 588 000       11 588 000       11 588 000       12 075 500       

K5 Többcélú Társulás működési célú támogatása 2 948 844          2 948 844          2 948 844          2 948 844          

K5
Többcélú Társulás működési célú támogatása 
gyermekjóléti szolg.

454 000              454 000              454 000              470 977              

K5 Óvoda működési célú támogatása 12 626 000       12 626 000       12 626 000       12 626 000       

K5
Közös Önkormányzati Hivatal működési célú 
támogatása

5 801 766          5 801 766          5 801 766          6 346 764          

K5 A helyi ök. előző évi elszámolásból származó kiadása -                          -                          229 117              229 117              

K5
Egyéb vállalkozás működési célú támogatása 
(fogorvos)

3 868 900          3 868 900          3 868 900          3 868 900          

K5 Non profit szervek támogatása 1 500 000          1 500 000          1 500 000          1 988 284          

K5 Tartalékok 22 379 128       22 247 480       38 758 571       36 100 868       

K5 Egyéb működési célú kiadás 49 578 638       49 446 990       66 187 198       64 579 754       

Költségvetési kiadások 118 282 646    123 621 495    142 160 196    150 049 816    

K9 Finanszírozási kiadások -                          1 705 635          1 705 635          1 705 635          

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI 
KIADÁSOK ÖSSZESEN

      118 282 646          125 327 130          143 865 831          151 755 451    

Rovat szám

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

Rovat szám

Működési költségvetési és finanszírozási bevételek

Működési költségvetési és finanszírozási kiadások

1



5. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ...../2017.(.....) önkormányzati rendelethez

 Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT 

2017. évi eredeti 

előirányzat

2017. I.né 

módosított 

előirányzat

2017. II.né 

módosított 

előirányzat

2017. III.né 

módosított 

előirányzat

B1
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 

támogatása
42 717 084           42 897 772           44 055 447           45 655 315           

B1 Egyéb működési célú támogatás Mezőőri feladatok 1 080 000             1 080 000             1 080 000             1 080 000             

B1 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól 3 182 200             3 182 200             3 182 200             3 182 200             

B1 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól 3 868 900             3 868 900             3 868 900             3 868 900             

B1 Elk. Állami pa. Működési célú támogatás bevétele -                         6 844 257             13 244 953           19 872 817           

B1
Egyéb központi kezelésű EI működési támogatás Természetbeni 

Erzsébet utalvány I.
-                         -                         -                         487 500                

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 50 848 184           57 873 129           65 431 500           74 146 732           

B3 Magánszemély kommunális adója 5 000 000             5 000 000             5 776 042             5 786 544             

B3 Helyi iparűzési adó 15 000 000           15 000 000           27 908 879           27 575 830           

B3 Gépjárműadó 40% 4 400 000             4 400 000             4 878 433             4 648 597             

B3 Pótlék, bírság -                         15 349                  109 846                121 310                

B3 Közhatalmi bevételek 24 400 000           24 415 349           38 673 200           38 132 281           

B4 Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke 4 118 142             4 118 142             4 134 054             4 203 865             

B4 Működési bevételek 4 118 142             4 122 332             4 134 054             4 203 865             

B6
Működési célú visszatérítendő támogatások,  kölcsön visszatérülése 

államháztartáson kívülről
35 600                  35 600                  35 600                  35 600                  

B6 Működési célú átvett pénzeszközök 35 600                  35 600                  35 600                  35 600                  

Mködési célú költségvetési bevételek 79 401 926           86 446 410           108 274 354        116 518 478        

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -                         1 607 185             2 632 280             100 575 165        

B5 Felhalmozási bevételek -                         -                         -                         -                         

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -                         -                         1 303 172             1 303 172             

Felhalmozási célú költségvetési bevételek -                         1 607 185             3 935 452             101 878 337        

Költségvetési bevételek összesen 79 401 926           88 053 595           112 209 806        218 396 815        

B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 38 880 720           38 880 720           38 880 720           38 880 720           

B8 Működési célú finanszírozási bevételek 38 880 720           38 880 720           38 880 720           38 880 720           

B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 20 835 345           20 835 345           20 835 345           20 835 345           

B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 20 835 345           20 835 345           20 835 345           20 835 345           

Finanszírozási bevételek összesen 59 716 065           59 716 065           59 716 065           59 716 065           

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 139 117 991        147 769 660        171 925 871        278 112 880        

Rovat 

szám

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Költségvetési és finanszírozási bevételek

1



5. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ...../2017.(.....) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT 

2017. évi eredeti 

előirányzat

2017. I.né 

módosított 

előirányzat

2017. II.né 

módosított 

előirányzat

2017. III.né 

módosított 

előirányzat

K1 Személyi juttatások 25 333 179           27 232 174           30 766 377           36 629 817           

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó 4 949 169             5 143 781             5 547 870             6 417 273             

K3 Dologi kiadások 26 833 660           30 210 550           28 070 751           30 347 472           

K4 Elátottak pénzbeli juttatásai 11 588 000           11 588 000           11 588 000           12 075 500           

K5 Többcélú Társulás működési célú támogatása 2 948 844             2 948 844             2 948 844             2 948 844             

K5 Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti szolg. 454 000                454 000                454 000                470 977                

K5 Óvoda működési célú támogatása 12 626 000           12 626 000           12 626 000           12 626 000           

K5 Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása 5 801 766             5 801 766             5 801 766             6 346 764             

K5 A helyi ök. előző évi elszámolásból származó kiadásai -                         -                         229 117                229 117                

K5 Egyéb vállalkozás működési célú támogatása 3 868 900             3 868 900             3 868 900             3 868 900             

K5 Non profit szervek támogatása 1 500 000             1 500 000             1 500 000             1 988 284             

K5 Képviselői alap tartalék 1 500 000             1 500 000             1 500 000             982 600                

K5 Tartalékok 20 879 128           20 747 480           37 258 571           35 118 268           

K5 Egyéb működési célú kiadás 49 578 638           49 446 990           66 187 198           64 579 754           

Működési célú költségvetési kiadások 118 282 646        123 621 495        142 160 196        150 049 816        

K5 Tartalékok -                         1 607 185             -                         -                         

K6 Beruházás 891 298                891 298                3 115 993             31 686 472           

K7 Felújítás 19 944 047           19 944 047           24 944 047           94 670 957           

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás -                         -                         -                         -                         

Felhalmozási célú költségvetési kiadások 20 835 345           22 442 530           28 060 040           126 357 429        

Költségvetési kiadások összesen 139 117 991        146 064 025        170 220 236        276 407 245        

K9
Működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások -                         1 705 635             1 705 635             1 705 635             

Finanszírozási kiadások összesen -                         1 705 635             1 705 635             1 705 635             

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 139 117 991        147 769 660        171 925 871        278 112 880        

Rovat 

szám

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Költségvetési és finanszírozási kiadások

2



Ft-ban

Kormányzati funkció Fő
Törvény szerinti 

illetmények K1101

Béren kívüli 

juttatások K1106-

1109

Választott 

tisztviselők 

juttatásai, 

egyéb külső 

személyi 

juttatások K121-

123

Összesen

011130-1 

Önkormányzatok ált. 

igazgatási 

tevékenysége 1,00 5 539 112 5 539 112

011130-1 

Önkormányzatok ált. 

igazgatási 

tevékenysége 1 083 672 1 083 672

011130-1 

Önkormányzatok 

ált. igazgatási 

tevékenysége 1,00 6 622 784 6 622 784

066020-1 Város és 

községgazdálkodási 

egyéb szolgáltatások 1,00 1 441 300 100 000 14350 1 555 650

066020-1 Város és 

községgazdálkodási 

egyéb szolgáltatások 1,00 2 212 500 100 000 2 312 500

066020-1 Város és 

községgazdálkodási 

egyéb szolgáltatások 1,00 1 930 800 883 333 2 814 133

066020-1 Város és 

községgazdálkodási 

egyéb szolgáltatások 1,00 1 771 000 100 000 1 871 000

066020-1 Város és 

községgazdálkodási 

egyéb szolgáltatások 1,00 191 250 0 191 250

066020-1 Város és 

községgazdálkodási 

egyéb 

szolgáltatások 

összesen: 4,00 7 546 850 1 183 333 14 350 8 744 533

074031-1 Család és 

nővédelmi 

egészségügyi 

gondozás 1,00 2 934 240 100000 3 034 240

082042-1 Könyvtári 

állomány 

gyarapítása, 

nyilvántartása 1,00 1 119 000 100 000 1 219 000

013320-1 Köztemető 

fenntartás és 

működtetés 1,00 1 082 300 100000 1 182 300

041233-1 Hosszabb 

időtartamú 

közfoglalkoztatás 10,00 4 329 830 0 4 329 830

041237-1 

Közfoglalkoztatási 

mintaprogram 13,00 11 497 130 0 11 497 130

ÖNKORMÁNYZAT 

ÖSSZESEN 31,00 28 509 350 1 483 333 6 637 134 36 629 817

K i m u t a t á s   a 2017. évi bérjellegű juttatásokról

6. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló ……/2017.(…….) önkormányzati rendelethez



 7. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ...../2017.(......) önkormányzati rendelethez

Forintban

Jogcímek Magyarország 2017. évi 

központi költségvetéséről szóló 2016. 

évi XC. törvény alapján

Éves 

meghatároz

ott összeg Ft

2017. 

január 4%

2017. 

január 8%

2017. 

február 8%

2017. 

március 8%

2017. április 

8%

2017. május 

8%

2017. június 

8%

2017. július 

8%

2017. 

augusztus 

8%

2017. 

szeptember 

8%

2017. 

október 8%

2017. 

november 

8%

2017. 

december 

8%

2017. év 100%

I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok 3 168 830 126 753 253 507 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 510 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 50 712 101 425 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 429 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 5 384 698 215 388 430 775 430 775 430 776 430 776 430 776 430 776 430 776 430 776 430 776 430 776 430 776 430 776 5 384 698

I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos 

feladatok támogatása 1 053 150 42 126 84 252 84 252 84 252 84 252 84 252 84 252 84 252 84 252 84 252 84 252 84 252 84 252 1 053 150

I.6 A 2016 évről áthúzódó 

bérkompenzáció támogatása 76 200 76 200 76 200

Települési arculati kézikönyv 

támogatása 1 000 000 1 000 000

I. A helyi önkormányzatok általános 

működésének és ágazati feladatainak 

támogatása 28 546 984 1 138 831 2 353 863 2 277 661 2 277 662 2 277 662 2 277 662 2 277 662 2 277 662 2 277 662 2 277 662 2 277 662 2 277 662 2 277 671 29 546 984

III.2 Települési önkormányzatok 

szociális feladatainak egyéb 

támogatása 11 588 000 463 520 927 040 927 040 927 040 927 040 927 040 927 040 927 040 927 040 927 040 927 040 927 040 927 040 11 588 000

III.5.b A rászoruló gyermekek 

intézményen kívüli szünidei 

étkeztetésének támogatása 954 180 38 167 76 334 76 334 76 334 76 334 76 334 76 334 76 334 76 334 62 654 76 334 76 334 76 339 940 500

III. A települési önkormányzatok 

szociális, gyermekjóléti és 

gyermekétkeztetési feladatainak 

támogtása 12 542 180 501 687 1 003 374 1 003 374 1 003 374 1 003 374 1 003 374 1 003 374 1 003 374 1 003 374 989 694 1 003 374 1 003 374 1 003 379 12 528 500

IV.1.d) Települési önkormányzatok 

nyilvános könyvtári és közművelődési 

feladatainak támogatása 1 627 920 65 117 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 229 1 627 920

IV.Települési önkormányzatok 

kulturális feladatainak támogatása 1 627 920 65 117 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 229 1 627 920

2017. évi bérkompenzáció 110 294 70 394 64 172 68 320 68 320 68 320 68 320 68 320 586 460

Minimálbér, gar.bérmin. emelése, 

valamint a szociális hozzájárulási adó 

csökkentés hatásának kompenzációja 419 063 139 688 558 751

Polgármesteri béremelés 

különbözetének támogatása 537 800 268 900 806 700

Központi költségvetési támogatás 

mindösszesen 42 717 084 1 705 635 3 487 471 3 521 563 3 481 664 3 475 442 3 479 590 4 436 453 3 479 590 3 888 178 3 465 910 3 411 270 3 411 270 3 411 279 45 655 315

A 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet 4. sz. melléklete alapján a nettó finanszírozás ütemezése 2017Önkormányzatok működési támogatásai B11





 1. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2017.(X.26.) önkormányzati rendelethez

Pusz

tasze

r 

Közs

ég 

Önk

orm

ányz

ata 

Cím 

Előirá

nyzat 

csopo

rt

Kieme

lt 

előirá

nyzat

Rovat száma Rovat megnevezése
2017. évi eredeti 

előirányzat Ft-ban

2017. I né 

módosított 

előirányzat Ft-ban

2017. II né 

módosított 

előirányzat Ft-ban

2017. III né módosított 

előirányzat Ft-ban

139 117 991     147 769 660    171 925 871       278 112 880         

118 282 646     125 327 130    147 155 074       155 399 198         

20 835 345       22 442 530       24 770 797         122 713 682         

I. 1 B1,B3-4, B6   Működési költségvetési bevétel 79 401 926       86 446 410       108 274 354       116 518 478         

1 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 50 848 184            57 873 129           65 431 500             74 146 732                

1 B11
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 

támogatása
42 717 084            42 897 772            44 055 447              45 655 315                 

1 B111 Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok 3 168 830               3 168 830              3 168 830                 3 168 830                    

1 B111 Közvilágítás fenntartásával kapcsolatos feladatok 13 760 000            13 760 000            13 760 000              13 760 000                 

1 B111 Köztemető fenntartás 1 267 806               1 267 806              1 267 806                 1 267 806                    

1 B111 Közutak fenntartásának támogatása 3 836 300               3 836 300              3 836 300                 3 836 300                    

1 B111 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 5 384 698               5 384 698              5 384 698                 5 384 698                    

1 B111 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 1 053 150               1 053 150              1 053 150                 1 053 150                    

1 B111 A 2015 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 76 200                    76 200                    76 200                      76 200                         

1 B111 Települési arculati kézikönyv elkészítés támogatása -                            -                           -                              1 000 000                    

1 B113 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 11 588 000            11 588 000            11 588 000              11 588 000                 

1 B113 A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 954 180                  954 180                 954 180                    940 500                       

1 B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 627 920               1 627 920              1 627 920                 1 627 920                    

1 B115 2017. évi bérkompenzáció -                            180 688                 381 500                    586 460                       

1 B115
Minimálbér és gar. bérmin. emelése, valamint a szocadó csökkentés hatásának 

kompenzációja 
-                            -                           419 063                    558 751                       

1 B115 Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása -                            -                           537 800                    806 700                       

1 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  8 131 100               14 975 357            21 376 053              28 491 417                 

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

Mezei őrszolgálat
1 080 000               1 080 000              1 080 000                 1 080 000                    

1 B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  TB pü. Alap 

védőnő
3 182 200               3 182 200              3 182 200                 3 182 200                    

1 B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  TB pü. Alap 

fogorvos
3 868 900               3 868 900              3 868 900                 3 868 900                    

1 B16 Elkülönített állami pénzalapok műk. célú támogatás bevételei -                            6 844 257              13 244 953              19 872 817                 

1 B16 Központi kez. EI működési c. tám. Természetbeni Erzsébet utalvány I. -                            -                           -                              487 500                       

3 B3 Közhatalmi bevételek 24 400 000            24 415 349           38 673 200             38 132 281                

3 B34 Vagyoni típusú adó Magánszemélyek kommunális adója 5 000 000               5 000 000              5 776 042                 5 786 544                    

3 B35 Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó 15 000 000            15 000 000            27 908 879              27 575 830                 

3 B35 Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része 40% 4 400 000               4 400 000              4 878 433                 4 648 597                    

3 B36 Egyéb közhatalmi bevételek Pótlékok, bírságok -                            15 349                    109 846                    121 310                       

4 B4 Működési bevételek 4 118 142              4 122 332             4 134 054                4 203 865                   

4 B402 Szolgáltatások ellenértéke 22 500                    22 500                    22 500                      37 500                         

4 B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 927 100                  927 100                 938 786                    993 563                       

4 B404 Tulajdonosi bevételek 3 148 942               3 148 942              3 148 942                 3 148 942                    

4 B405 Ellátási díjak 9 600                       9 600                      9 600                        9 600                           

4 B408 Kamatbevételek 10 000                    10 000                    10 000                      10 000                         

4 B411 Egyéb működési bevételek -                            4 190                      4 226                        4 260                           

6 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 35 600                   35 600                   35 600                     35 600                        

6 B64
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson kívülről
35 600                    35 600                    35 600                      35 600                         

I. 2 B2, B5, B7 Felhalmozási költségvetési bevétel -                      1 607 185         3 935 452           101 878 337         

2 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -                           1 607 185             2 632 280                100 575 165              

2 B21 Egészségház energetikai fejlesztése támogatása -                            -                           -                              29 659 111                 

2 B25 Fejezeti kez. EI EU-s programok Termelői piac létrehozása támogatása -                            -                           -                              28 001 345                 

2 B25 Fejezeti kez. EI EU-s programok ÖK épület energetikai felújítása támogatása -                            -                           -                              40 067 799                 

2 B25 Elkülönített állami pénzalapok felhalmozási célú támogatás bevételei -                            1 607 185              2 367 280                 2 581 910                    

2 B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  TB pü. 

Alap védőnő
265 000                    265 000                       

5 B5 Felhalmozási bevételek -                           -                          -                             -                                

7 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -                           -                          1 303 172                1 303 172                   

7 B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz bevétele -                            -                           1 303 172                 1 303 172                    

B8 Finanszírozási bevételek 59 716 065       59 716 065       59 716 065         59 716 065           

I. 1 8 B813 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 38 880 720            38 880 720            38 880 720              38 880 720                 

I. 2 8 B813 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 20 835 345            20 835 345            20 835 345              20 835 345                 

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 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2017.(X.26.) önkormányzati rendelethez

Puszt

aszer 

Közs

ég 

Önko

rmán

yzata 

Cím

Előir

ányz

at 

csop

ort

Kieme

lt 

előirá

nyzat

Rovat 

száma
Rovat megnevezése

2017. évi eredeti 

előirányzat Ft-ban

2017. I.né  

módosított 

előirányzat Ft-ban

2017. II.né  

módosított 

előirányzat Ft-ban

2017. III.né  

módosított 

előirányzat Ft-ban

   139 117 991       147 769 660            171 925 871             278 112 880    

   118 282 646       125 327 130            143 865 831             151 755 451    

     20 835 345         22 442 530              28 060 040             126 357 429    

I. 1 K1-5 Működési költségvetési kiadások    118 282 646       123 621 495            142 160 196             150 049 816    

1 K1 Személyi juttatások 25 333 179        27 232 174        30 766 377             36 629 817               

2 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 949 169          5 143 781          5 547 870                6 417 273                  

3 K3 Dologi kiadások 26 833 660        30 210 550        28 070 751             30 347 472               

4 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 588 000        11 588 000        11 588 000             12 075 500               

5 K5 Egyéb működési célú kiadások 49 578 638        49 446 990        66 187 198             64 579 754               

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

Többcélú Társulás
2 948 844           2 948 844           2 948 844                 2 948 844                  

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

Óvoda
12 626 000         12 626 000         12 626 000              12 626 000                

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

KKTTT Szociális központ és gyermekjóléti szolgálat
454 000              454 000              454 000                    470 977                      

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

Közös Hivatal
5 801 766           5 801 766           5 801 766                 6 346 764                  

5 K5021 A helyi ök. Előző évi elszámolásból származó kiadások -                        -                        229 117                    229 117                      

5 K512 Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos) 3 868 900           3 868 900           3 868 900                 3 868 900                  

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

profit szervek
1 500 000           1 500 000           1 500 000                 1 988 284                  

5 K513 Képviselői alap tartalék 1 500 000           1 500 000           1 500 000                 982 600                      

5 K513 Tartalékok 20 879 128         20 747 480         37 258 571              35 118 268                

I. 2 K5-8 Felhalmozási költségvetési kiadások 20 835 345    22 442 530    28 060 040         126 357 429        

5 K513 Tartalékok -                   1 607 185      -                             -                               

6 K6 Beruházások 891 298             891 298             3 115 993                31 686 472               

6 K6 Egyéb beruházási kiadás 891 298              891 298              891 298                    891 298                      

6 K6 Védőnői szolgálat tárgyi eszköz beszerzés -                        -                        220 000                    220 000                      

6 K6 Védőnői szolgálat kisért. tárgyi eszköz beszerzés -                        -                        45 000                      45 000                        

6 K6 Startmunka mintaprogramok tárgyi eszköz beszerzés -                        -                        1 959 695                 2 428 829                  

6 K6 Termelői Piac létrehozása -                        -                        -                              28 001 345                

6 K6 Részesedés -                        -                        -                              100 000                      

7 K7 Felújítások 19 944 047        19 944 047        24 944 047             94 670 957               

7 K7 Pusztabíró ház felújítás -                        -                        5 000 000                 5 000 000                  

7 K7 Egészségház energetikai korszerűsítése -                        -                        -                              29 659 111                

7 K7 Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése -                        -                        -                              40 067 799                

7 K7 Köztemető felújítás 19 944 047         19 944 047         19 944 047              19 944 047                

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

I. K9 Finanszírozási kiadások -                   1 705 635      1 705 635           1 705 635            

1 9 K9 Finanszírozási kiadások működési -                       1 705 365          1 705 635                1 705 635                  

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 szeptember október november december összesen

B1

Működési célú 

támogatások 
5 193 106 3 411 269 3 591 958 3 411 270 3 411 270 4 568 945 3 411 270 3 411 270 5 011 138 3 411 270 3 411 270 3 411 279 45 655 315

B1

Működési célú 

támogatások 
504 258 504 258 7 618 515 504 258 504 258 7 174 954 1 004 258 1 004 258 7 889 622 504 258 504 262 774 258 28 491 417

B3 Közhatalmi bevételek
2 034 000 2 034 000 2 049 349 2 034 000 2 034 000 16 291 851 2 034 000 2 034 000 3 527 081 2 034 000 1 034 000 992 000 38 132 281

B4 Működési bevételek
343 178 343 184 347 368 343 178 343 178 354 900 343 178 343 178 412 989 343 178 343 178 343 178 4 203 865

B6

Működési célú átvett 

pénzeszközök
35 600 35 600

Működési költségvetési 

bevételek
8 074 542 6 292 711 13 607 190 6 292 706 6 292 706 28 390 650 6 792 706 6 792 706 16 840 830 6 292 706 5 292 710 5 556 315 116 518 478

Felhalmozási költségvetési 

bevételek
1 607 185 2 328 267 97 942 885 101 878 337

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

K1-5

Működési költségvetési 

kiadások
9 773 554 9 773 554 15 112 403 9 773 554 9 773 554 28 312 255 9 773 554 9 773 554 17 663 174 9 773 554 9 773 553 10 773 553 150 049 816

K5-8

Felhalmozási költségvetési 

kiadások
1 607 185 445 649 26 007 206 98 297 389 126 357 429

Költségvetési kiadások 

öszesen
9 773 554 9 773 554 16 719 588 10 219 203 9 773 554 54 319 461 9 773 554 9 773 554 115 960 563 9 773 554 9 773 553 10 773 553 276 407 245

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

B8
Előző évi költségvetési 

maradvány működési célú
1 699 012 3 480 843 3 210 848 3 480 848 3 480 848 3 210 848 2 980 848 2 980 848 1 176 848 3 480 848 4 480 843 5 217 238 38 880 720

B8

Előző évi költségvetési 

maradvány felhalmozási célú
0 0 0 445 649 0 20 389 696 0 0 0 0 0 0 20 835 345

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

K9
Finanszírozási működési 

kiadás
1 705 635 1 705 635

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási bevételek

Költségvetési kiadások

3. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2017.(X.26.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv a 2017. III. negyedév

Költségvetési bevételek



4. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2017.(X.26.) önkormányzati rendelethez

 Lakás- és 

helyiséggazdálk

odás 

Sport, ifjúsági 

ügyek

Szociális 

ellátások

Ft-ban

Rovat

rend
 Bevételek megnevezése 

 Közutak, hidak 

alagutak  

üzemeltetése, 

fenntartása 

045160-1  

 Város és 

községgazdálk

odási egyéb 

szolgáltatások 

066020-1 

Köztemető 

fenntartás és -

működtetés 

013320-1

 Az 

önkormányzati 

vagyonnal való 

gazdálkodással 

kapcsolatos 

feladatok 

013350 

 

Szabadidőspor

t-(rekreációs 

sport-) 

tevékenység és 

támogatása 

081045-1

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 

 

Önkormányzato

k elszámolásai a 

központi 

költségvetéssel 

018010-1 

 Támogatási célú 

finanszírozási 

műveletetk 

018030-1 

Önkormányzat

ok funkcióra 

nem sorolható 

bevételei 

államháztartás

on kívülről 

900020-1 

Gyermekvédel

mi pénzbeli és 

természetbeni 

ellátások 

104051-1

Összesen

B1

 Működési célú 

támogatások 

államháztartáson belülről 

1 080 000     3 182 200     3 868 900     65 528 132       487 500          74 146 732        

B2

 Felhalmozási célú 

támogatások 

államháztartáson belülről 

265 000        100 310 165    100 575 165     

B3  Közhatalmi bevételek 11 485           38 120 796    38 132 281        

B4  Működési bevételek 537 309        387 500        2 783 942     46 139           200 000        115 722        133 253        4 203 865          

B6
 Működési célú átvett 

pénzeszközök 
35 600           35 600                

B7
 Felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök 
-                  1 303 172     1 303 172          

B1-7
 Költségvetési bevételek 

összesen 
-                 2 967 566    387 500        2 783 942    46 139          3 447 200    4 068 900    115 722        -                 133 253        165 838 297   38 120 796   487 500         218 396 815     

B8

 Előző év költségvetési 

maradványának 

igénybevétele működési 

célra 

-                  38 880 720         38 880 720        

B8

 Előző év költségvetési 

maradványának 

igénybevétele felhalmozási 

célra 

-                  -                  -                  -                  -                  -                  -                      20 835 345         20 835 345        

B8  Finanszírozási bevételek -                 59 716 065        59 716 065        

 Költségvetési és 

finanszírozási bevételek 

összesen 

-                 2 967 566    387 500        2 783 942    46 139          3 447 200    4 068 900    115 722        -                 133 253        165 838 297   59 716 065        38 120 796   487 500         278 112 880     

 Kulturális szolgáltatás, 

könyvtári ellátás, helyi 

közművelődési tevékenység  

Önkormányzati működéssel, 

döntéselőkészítéssel,végrehajtással kapcsolatos 

feladatok 

 Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 

bekezdése szerinti helyi közügyek, 

valamint helyben biztosítható 

közfeladatok körében ellátandó 

helyi önkormányzati feladatok  

 Településüzemeltetés   Egészségügyi alapellátás 

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási bevételek alaptevékenységenként 2017.

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

1



4. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2017.(X.26.) önkormányzati rendelethez

Hulladékgazdálk

odás

Sport, ifjúsági 

ügyek

Rovat

rend
Kiadások megnevezése

 Közutak, hidak 

alagutak  

üzemeltetése, 

fenntartása 

045160-1  

 Város és 

községgazdálk

odási egyéb 

szolgáltatások 

066020-1 

 

Önkormányzat

ok általános 

igazg. tev. 

011130-1 

 Zöldterület 

kezelés 066010 

Köztemető 

fenntartás és -

működtetés 

013320-1

Támogatási 

célú 

finanszírozási 

műveletek 

(technikai) 

018030

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

K1 Személyi juttatások 8 744 533 6 622 784 1 182 300 3 034 240 1 219 000

K2

Munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális 

hozzáárulási adó

2 023 254 1 356 725 268 986 690 368 276 871

K3 Dologi kiadások 2 286 000 9 036 307 1 039 736 342 900 6 032 500 823 590 339 090 801 372 880 920 3 398 237 817 880 1 379 500

K4
Ellátottak pénzbeli 

juttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadás 58 000 22 392 585 3 868 900 937 000
243 284

750 000

K5
Egyéb működési célú kiadás 

tartalék
36 100 868

K8 Beruházás 28 992 643 265 000

K8 Felújítás 40 067 799 19 944 047 29 659 111 5 000 000

Költségvetési kiadások 

összesen
2 286 000 125 023 404 7 979 509 1 039 736 21 738 233 22 392 585 6 032 500 34 472 309 4 207 990 801 372 2 376 791 9 335 237 1 061 164 2 129 500

K9 Finanszírozási kiadás 

 Költségvetési és 

finanszírozási kiadások 

összesen 

2 286 000 125 023 404 7 979 509 1 039 736 21 738 233 22 392 585 6 032 500 34 472 309 4 207 990 801 372 2 376 791 9 335 237 1 061 164 2 129 500

Létszám 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00

ebből közfoglalkoztatott

 Településüzemeltetés  Egészségügyi alapellátás 

 Kulturális szolgáltatás, könyvtári 

ellátás, helyi közművelődési 

tevékenység  

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységenként 2017.

Tevékenység 

 Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 

bekezdése szerinti helyi közügyek, 

valamint helyben biztosítható 

közfeladatok körében ellátandó 

helyi önkormányzati feladatok  

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

2



4. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2017.(X.26.) önkormányzati rendelethez

Településüzem

eltetés 
Ft-ban

Rovat

rend
Kiadások megnevezése

Hosszabb 

időtartamú 

Köz 

foglalkoztatás 

041233-1

Közfoglalkozta

tási 

mintaprogram 

041237-1

Intézményen 

kívüli 

gyermekétkezt

etés 104037

Egyéb szociális 

és 

természetbeni 

ellátások, 

támogatások 

(szociális 

ösztöndíjak) 

107060-1

Gyermekvédel

mi pénzbeli és 

természetbeni 

ellátások 

104051-1

 

Önkormányzat

ok 

elszámolásai a 

központi 

költségvetéssel 

018010-1 

Összesen

K1 Személyi juttatások 4 329 830 11 497 130 36 629 817

K2

Munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális 

hozzáárulási adó

492 555 1 308 514 6 417 273

K3 Dologi kiadások 393 700 1 831 785 940 500 3 455 30 347 472

K4
Ellátottak pénzbeli 

juttatásai
11 588 000 487 500 12 075 500

K5 Egyéb működési célú kiadás 229 117 28 478 886

K5
Egyéb működési célú kiadás 

tartalék
36 100 868

K8 Beruházás
2 428 829

31 686 472

K8 Felújítás 94 670 957

Költségvetési kiadások 

összesen
5 216 085 17 066 258 940 500 11 588 000 487 500 232 572 276 407 245

K9 Finanszírozási kiadás 
1 705 635

1 705 635

 Költségvetési és 

finanszírozási kiadások 

összesen 

5 216 085 17 066 258 940 500 11 588 000 487 500 1 938 207 278 112 880

Létszám 10,00 13,00 23,00

ebből közfoglalkoztatott

10,00 13,00 23,00

 Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 

bekezdése szerinti helyi közügyek, 

valamint helyben biztosítható 

közfeladatok körében ellátandó 

helyi önkormányzati feladatok  

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységenként 2017.

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

Közfoglalkoztatás Szociális ellátások

3



5. melléklet a községi Önkormány zat 2017. év i költségv etéséről szóló 2/2017.(III.16.) önkormány zati rendelet módosításáról szóló 9/2017.(X.26.) önkormány zati rendelethez

Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT 

2017. évi eredeti 
előirányzat

2017. I.né 
módosított 
előirányzat

2017. II.né 
módosított 
előirányzat

2017. III.né 
módosított 
előirányzat

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -                        1 607 185           2 632 280           100 575 165      

B5 Felhalmozási bevételek -                        -                        -                        -                        

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -                        -                        1 303 172           1 303 172           

Költségvetési bevételek -                        1 607 185           3 935 452           101 878 337      

B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 20 835 345         20 835 345         20 835 345         20 835 345         

B8 Finanszírozási bevételek 20 835 345        20 835 345        20 835 345        20 835 345        

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 20 835 345        22 442 530        24 770 797        122 713 682      

Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT 

2017. évi eredeti 
előirányzat

2017. I.né 
módosított 
előirányzat

2017. II.né 
módosított 
előirányzat

2017. III.né 
módosított 
előirányzat

K5 Tartalék felhalmozási célú -                        1 607 185           -                        -                        

K6 Beruházás 891 298              891 298              3 115 993           31 686 472         

K7 Felújítás 19 944 047         19 944 047         24 944 047         94 670 957         

K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -                        -                        -                        -                        

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás -                        -                        -                        -                        

Költségvetési kiadások 20 835 345        22 442 530        28 060 040        126 357 429      

K9 Finanszírozási kiadások -                        -                        -                        -                        

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 20 835 345        22 442 530        28 060 040        126 357 429      

 FELHALMOZÁSI MÉRLEG 

Rovat szám

Rovat szám Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek

1



5. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2017.(X.26.) önkormányzati rendelethez

 Ft-ban
 

ÖNKORMÁNYZ
 

ÖNKORMÁNYZ
 

ÖNKORMÁNYZ
 

ÖNKORMÁNYZ
2017. évi 
eredeti 

előirányzat

2017. I. né 
módosított 
előirányzat

2017. II. né 
módosított 
előirányzat

2017. III. né 
módosított 
előirányzat

B11
Helyi önkormányzatok általános működésének és 
ágazati feladatainak általános támogatása

42 717 084       42 897 772       44 055 447       45 655 315       

B16 Egyéb működési célú támogatás mezőőri feladatok 1 080 000          1 080 000          1 080 000          1 080 000          

B16 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól védőnő 3 182 200          3 182 200          3 182 200          3 182 200          

B16 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól fogorvos 3 868 900          3 868 900          3 868 900          3 868 900          

B16 Elk. Állami pa. Működési célú támogatása -                          6 844 257          13 244 953       19 872 817       

B16
Egyéb központi kezelésű EI működési támogatás 
Természetbeni Erzsébet utalvány I.

-                          -                          -                          487 500              

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 50 848 184       57 873 129       65 431 500       74 146 732       

B34 Magánszemély kommunális adója 5 000 000          5 000 000          5 776 042          5 786 544          

B35 Helyi iparűzési adó 15 000 000       15 000 000       27 908 879       27 575 830       

B35 Gépjárműadó 40% 4 400 000          4 400 000          4 878 433          4 648 597          

B36 Pótlék, bírság -                          15 349                 109 846              121 310              

B3 Közhatalmi bevételek 24 400 000       24 415 349       38 673 200       38 132 281       

B4 Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke 4 118 142          4 122 332          4 134 054          4 203 865          

B4 Működési bevételek 4 118 142          4 122 332          4 134 054          4 203 865          

B64
Működési célú visszatérítendő támogatások,  kölcsön 
visszatérülése államháztartáson kívülről

35 600                 35 600                 35 600                 35 600                 

B6 Működési célú átvett pénzeszközök 35 600                 35 600                 35 600                 35 600                 

Költségvetési bevételek 79 401 926       86 446 410       108 274 354    116 518 478    

B81 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra38 880 720       38 880 720       38 880 720       38 880 720       

B8 Finanszírozási bevételek 38 880 720       38 880 720       38 880 720       38 880 720       

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

      118 282 646          125 327 130          147 155 074          155 399 198    

 Ft-ban
 

ÖNKORMÁNYZA

T 

 

ÖNKORMÁNYZA

T 

 

ÖNKORMÁNYZA

T 

 

ÖNKORMÁNYZA

T 
2017. évi 

eredeti 

előirányzat

2017. I.né 

módosított 

előirányzat

2017. II.né 

módosított 

előirányzat

2017. III.né 

módosított 

előirányzat

K1 Személyi juttatások 25 333 179       27 232 174       30 766 377       36 629 817       

K2
Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási 
adó

4 949 169          5 143 781          5 547 870          6 417 273          

K3 Dologi kiadások 26 833 660       30 210 550       28 070 751       30 347 472       

K4 Elátottak pénzbeli juttatásai 11 588 000       11 588 000       11 588 000       12 075 500       

K5 Többcélú Társulás működési célú támogatása 2 948 844          2 948 844          2 948 844          2 948 844          

K5
Többcélú Társulás működési célú támogatása 
gyermekjóléti szolg.

454 000              454 000              454 000              470 977              

K5 Óvoda működési célú támogatása 12 626 000       12 626 000       12 626 000       12 626 000       

K5
Közös Önkormányzati Hivatal működési célú 
támogatása

5 801 766          5 801 766          5 801 766          6 346 764          

K5 A helyi ök. előző évi elszámolásból származó kiadása -                          -                          229 117              229 117              

K5
Egyéb vállalkozás működési célú támogatása 
(fogorvos)

3 868 900          3 868 900          3 868 900          3 868 900          

K5 Non profit szervek támogatása 1 500 000          1 500 000          1 500 000          1 988 284          

K5 Tartalékok 22 379 128       22 247 480       38 758 571       36 100 868       

K5 Egyéb működési célú kiadás 49 578 638       49 446 990       66 187 198       64 579 754       

Költségvetési kiadások 118 282 646    123 621 495    142 160 196    150 049 816    

K9 Finanszírozási kiadások -                          1 705 635          1 705 635          1 705 635          

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI 
KIADÁSOK ÖSSZESEN

      118 282 646          125 327 130          143 865 831          151 755 451    

Rovat szám

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

Rovat szám

Működési költségvetési és finanszírozási bevételek

Működési költségvetési és finanszírozási kiadások

1



5. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2017.(X.26.) önkormányzati rendelethez

 Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT 

2017. évi eredeti 

előirányzat

2017. I.né 

módosított 

előirányzat

2017. II.né 

módosított 

előirányzat

2017. III.né 

módosított 

előirányzat

B1
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 

támogatása
42 717 084           42 897 772           44 055 447           45 655 315           

B1 Egyéb működési célú támogatás Mezőőri feladatok 1 080 000             1 080 000             1 080 000             1 080 000             

B1 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól 3 182 200             3 182 200             3 182 200             3 182 200             

B1 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól 3 868 900             3 868 900             3 868 900             3 868 900             

B1 Elk. Állami pa. Működési célú támogatás bevétele -                         6 844 257             13 244 953           19 872 817           

B1
Egyéb központi kezelésű EI működési támogatás Természetbeni 

Erzsébet utalvány I.
-                         -                         -                         487 500                

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 50 848 184           57 873 129           65 431 500           74 146 732           

B3 Magánszemély kommunális adója 5 000 000             5 000 000             5 776 042             5 786 544             

B3 Helyi iparűzési adó 15 000 000           15 000 000           27 908 879           27 575 830           

B3 Gépjárműadó 40% 4 400 000             4 400 000             4 878 433             4 648 597             

B3 Pótlék, bírság -                         15 349                  109 846                121 310                

B3 Közhatalmi bevételek 24 400 000           24 415 349           38 673 200           38 132 281           

B4 Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke 4 118 142             4 118 142             4 134 054             4 203 865             

B4 Működési bevételek 4 118 142             4 122 332             4 134 054             4 203 865             

B6
Működési célú visszatérítendő támogatások,  kölcsön visszatérülése 

államháztartáson kívülről
35 600                  35 600                  35 600                  35 600                  

B6 Működési célú átvett pénzeszközök 35 600                  35 600                  35 600                  35 600                  

Mködési célú költségvetési bevételek 79 401 926           86 446 410           108 274 354        116 518 478        

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -                         1 607 185             2 632 280             100 575 165        

B5 Felhalmozási bevételek -                         -                         -                         -                         

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -                         -                         1 303 172             1 303 172             

Felhalmozási célú költségvetési bevételek -                         1 607 185             3 935 452             101 878 337        

Költségvetési bevételek összesen 79 401 926           88 053 595           112 209 806        218 396 815        

B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 38 880 720           38 880 720           38 880 720           38 880 720           

B8 Működési célú finanszírozási bevételek 38 880 720           38 880 720           38 880 720           38 880 720           

B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 20 835 345           20 835 345           20 835 345           20 835 345           

B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 20 835 345           20 835 345           20 835 345           20 835 345           

Finanszírozási bevételek összesen 59 716 065           59 716 065           59 716 065           59 716 065           

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 139 117 991        147 769 660        171 925 871        278 112 880        

Rovat 

szám

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Költségvetési és finanszírozási bevételek

1



5. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2017.(X.26.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT 

2017. évi eredeti 

előirányzat

2017. I.né 

módosított 

előirányzat

2017. II.né 

módosított 

előirányzat

2017. III.né 

módosított 

előirányzat

K1 Személyi juttatások 25 333 179           27 232 174           30 766 377           36 629 817           

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó 4 949 169             5 143 781             5 547 870             6 417 273             

K3 Dologi kiadások 26 833 660           30 210 550           28 070 751           30 347 472           

K4 Elátottak pénzbeli juttatásai 11 588 000           11 588 000           11 588 000           12 075 500           

K5 Többcélú Társulás működési célú támogatása 2 948 844             2 948 844             2 948 844             2 948 844             

K5 Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti szolg. 454 000                454 000                454 000                470 977                

K5 Óvoda működési célú támogatása 12 626 000           12 626 000           12 626 000           12 626 000           

K5 Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása 5 801 766             5 801 766             5 801 766             6 346 764             

K5 A helyi ök. előző évi elszámolásból származó kiadásai -                         -                         229 117                229 117                

K5 Egyéb vállalkozás működési célú támogatása 3 868 900             3 868 900             3 868 900             3 868 900             

K5 Non profit szervek támogatása 1 500 000             1 500 000             1 500 000             1 988 284             

K5 Képviselői alap tartalék 1 500 000             1 500 000             1 500 000             982 600                

K5 Tartalékok 20 879 128           20 747 480           37 258 571           35 118 268           

K5 Egyéb működési célú kiadás 49 578 638           49 446 990           66 187 198           64 579 754           

Működési célú költségvetési kiadások 118 282 646        123 621 495        142 160 196        150 049 816        

K5 Tartalékok -                         1 607 185             -                         -                         

K6 Beruházás 891 298                891 298                3 115 993             31 686 472           

K7 Felújítás 19 944 047           19 944 047           24 944 047           94 670 957           

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás -                         -                         -                         -                         

Felhalmozási célú költségvetési kiadások 20 835 345           22 442 530           28 060 040           126 357 429        

Költségvetési kiadások összesen 139 117 991        146 064 025        170 220 236        276 407 245        

K9
Működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások -                         1 705 635             1 705 635             1 705 635             

Finanszírozási kiadások összesen -                         1 705 635             1 705 635             1 705 635             

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 139 117 991        147 769 660        171 925 871        278 112 880        

Rovat 

szám

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Költségvetési és finanszírozási kiadások

2



Ft-ban

Kormányzati funkció Fő
Törvény szerinti 

illetmények K1101

Béren kívüli 

juttatások K1106-

1109

Választott 

tisztviselők 

juttatásai, 

egyéb külső 

személyi 

juttatások K121-

123

Összesen

011130-1 

Önkormányzatok ált. 

igazgatási 

tevékenysége 1,00 5 539 112 5 539 112

011130-1 

Önkormányzatok ált. 

igazgatási 

tevékenysége 1 083 672 1 083 672

011130-1 

Önkormányzatok 

ált. igazgatási 

tevékenysége 1,00 6 622 784 6 622 784

066020-1 Város és 

községgazdálkodási 

egyéb szolgáltatások 1,00 1 441 300 100 000 14350 1 555 650

066020-1 Város és 

községgazdálkodási 

egyéb szolgáltatások 1,00 2 212 500 100 000 2 312 500

066020-1 Város és 

községgazdálkodási 

egyéb szolgáltatások 1,00 1 930 800 883 333 2 814 133

066020-1 Város és 

községgazdálkodási 

egyéb szolgáltatások 1,00 1 771 000 100 000 1 871 000

066020-1 Város és 

községgazdálkodási 

egyéb szolgáltatások 1,00 191 250 0 191 250

066020-1 Város és 

községgazdálkodási 

egyéb 

szolgáltatások 

összesen: 4,00 7 546 850 1 183 333 14 350 8 744 533

074031-1 Család és 

nővédelmi 

egészségügyi 

gondozás 1,00 2 934 240 100000 3 034 240

082042-1 Könyvtári 

állomány 

gyarapítása, 

nyilvántartása 1,00 1 119 000 100 000 1 219 000

013320-1 Köztemető 

fenntartás és 

működtetés 1,00 1 082 300 100000 1 182 300

041233-1 Hosszabb 

időtartamú 

közfoglalkoztatás 10,00 4 329 830 0 4 329 830

041237-1 

Közfoglalkoztatási 

mintaprogram 13,00 11 497 130 0 11 497 130

ÖNKORMÁNYZAT 

ÖSSZESEN 31,00 28 509 350 1 483 333 6 637 134 36 629 817

K i m u t a t á s   a 2017. évi bérjellegű juttatásokról

6. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 9/2017.(X.26.) önkormányzati rendelethez



 7. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2017.(X.26.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Jogcímek Magyarország 2017. évi 

központi költségvetéséről szóló 2016. 

évi XC. törvény alapján

Éves 

meghatároz

ott összeg Ft

2017. 

január 4%

2017. 

január 8%

2017. 

február 8%

2017. 

március 8%

2017. április 

8%

2017. május 

8%

2017. június 

8%

2017. július 

8%

2017. 

augusztus 

8%

2017. 

szeptember 

8%

2017. 

október 8%

2017. 

november 

8%

2017. 

december 

8%

2017. év 100%

I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok 3 168 830 126 753 253 507 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 510 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 50 712 101 425 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 429 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 5 384 698 215 388 430 775 430 775 430 776 430 776 430 776 430 776 430 776 430 776 430 776 430 776 430 776 430 776 5 384 698

I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos 

feladatok támogatása 1 053 150 42 126 84 252 84 252 84 252 84 252 84 252 84 252 84 252 84 252 84 252 84 252 84 252 84 252 1 053 150

I.6 A 2016 évről áthúzódó 

bérkompenzáció támogatása 76 200 76 200 76 200

Települési arculati kézikönyv 

támogatása 1 000 000 1 000 000

I. A helyi önkormányzatok általános 

működésének és ágazati feladatainak 

támogatása 28 546 984 1 138 831 2 353 863 2 277 661 2 277 662 2 277 662 2 277 662 2 277 662 2 277 662 2 277 662 2 277 662 2 277 662 2 277 662 2 277 671 29 546 984

III.2 Települési önkormányzatok 

szociális feladatainak egyéb 

támogatása 11 588 000 463 520 927 040 927 040 927 040 927 040 927 040 927 040 927 040 927 040 927 040 927 040 927 040 927 040 11 588 000

III.5.b A rászoruló gyermekek 

intézményen kívüli szünidei 

étkeztetésének támogatása 954 180 38 167 76 334 76 334 76 334 76 334 76 334 76 334 76 334 76 334 62 654 76 334 76 334 76 339 940 500

III. A települési önkormányzatok 

szociális, gyermekjóléti és 

gyermekétkeztetési feladatainak 

támogtása 12 542 180 501 687 1 003 374 1 003 374 1 003 374 1 003 374 1 003 374 1 003 374 1 003 374 1 003 374 989 694 1 003 374 1 003 374 1 003 379 12 528 500

IV.1.d) Települési önkormányzatok 

nyilvános könyvtári és közművelődési 

feladatainak támogatása 1 627 920 65 117 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 229 1 627 920

IV.Települési önkormányzatok 

kulturális feladatainak támogatása 1 627 920 65 117 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 229 1 627 920

2017. évi bérkompenzáció 110 294 70 394 64 172 68 320 68 320 68 320 68 320 68 320 586 460

Minimálbér, gar.bérmin. emelése, 

valamint a szociális hozzájárulási adó 

csökkentés hatásának kompenzációja 419 063 139 688 558 751

Polgármesteri béremelés 

különbözetének támogatása 537 800 268 900 806 700

Központi költségvetési támogatás 

mindösszesen 42 717 084 1 705 635 3 487 471 3 521 563 3 481 664 3 475 442 3 479 590 4 436 453 3 479 590 3 888 178 3 465 910 3 411 270 3 411 270 3 411 279 45 655 315

A 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet 4. sz. melléklete alapján a nettó finanszírozás ütemezése 2017Önkormányzatok működési támogatásai B11



RENDELET-TERVEZET 
 

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

……/2017.(……) önkormányzati rendelete 
 

szociális célú tüzelőanyag juttatásáról 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében, a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. § (2) 
bekezdésében és 10. § (1) bekezdésének második mondatában foglalt felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli el: 
 
1. § A rendelet hatálya Pusztaszer Község Önkormányzata illetékességi területén állandó lakó- vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező, illetőleg az Szt. 3. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a (3) bekezdés a) 
pontjában meghatározott személyekre terjed ki. 
 
2. § A képviselő-testülettől átruházott hatáskörében a polgármester térítésmentesen a rendelkezésre álló 
keret kimerüléséig legfeljebb 3 m3 tűzifát biztosít annak, aki 
a) saját háztartásában legalább kettő kiskorú gyermek, egyedülálló esetében legalább egy kiskorú 
gyermek eltartásáról gondoskodik, vagy 
b) a 65. életévét 2017. december 31-ig betölti, vagy 
c) az egy háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 22 800,-Ft összeget 
és az általa életvitelszerűen lakott helyiséget szilárd tüzelőanyaggal (fa, szén) fűti. 
 
3. § A 2. §-ban meghatározott személyek közül a jogosultság szempontjából előnyt élvez az, aki 
a)az Szt. szerinti 
aa) aktív korúak ellátására, 
ab) időskorúak járadékára, 
ac) – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési 
támogatásra jogosult, vagy 
b) a családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel. 
 
4. § Az azonos háztartásban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a 
támogatás. 
 
5. § A szociális célú tüzelőanyag igénylésére irányuló kérelmeket 2017. november 20. napjáig lehet 
benyújtani a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltségén az 1. melléklet szerinti 
nyomtatványon. 
 
6. § A támogatás átvételét átvételi elismervény kiállításával kell igazolni 2 példányban, melyből egy 
példány az Önkormányzatot, egy példány a támogatásban részesültet illet meg. Az átvételi 
elismervényben fel kell tüntetni a támogatásban részesült nevét, a tüzelőanyag fajtáját és mennyiségét, 
valamint az átvétel idejét. 
 
7. § A szociális célú tüzelőanyagot 2018. február 15-éig kell kiosztani a rászorulók részére. 
 
8. § A támogatás kizárólagos forrása a belügyminiszter által Pusztaszer Községi Önkormányzat számára 
megállapított 904 875,-Ft kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított 1000,-
Ft/erdei m3+ÁFA+szállítási költség mértékű saját forrás. 
 
9. § A belügyminiszter által a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 
törvény 3. melléklet I. 9. a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
támogatása jogcímre vonatkozóan kiadott pályázati kiírás 6. d) pontjának megfelelően a Képviselő-
testület vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 
 
10. § A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket el kell utasítani. 
 
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2018. május 1-jén hatályát veszti. 
 
 
 

Máté Gábor 
polgármester 

dr. Jaksa Tibor 
aljegyző 

 



1. számú melléklet a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról szóló ……/2017.(………) önkormányzati 
rendelethez 
 

KÉRELEM  
SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZELŐANYAG IGÉNYLÉSÉHEZ 

1. Név: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Születési név: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Születési hely és idő:………………………………………………………TAJ szám: ………………………………………………… 

4. Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Az igénylő bejelentett állandó lakóhelyének címe: …………………………………………………………………………… 

6. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: ………………………………………… 

7. A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe: ……………………………………………………………………… 

8. Az igénylővel egy lakóingatlanban élők száma: ............. fő. 

9. Az egy háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme (igazolás alapján): ……………………,-Ft 

10. A 8. pontban szereplő személyek adatai (kérelmező adatait itt nem kell feltüntetni): 

 
Név  

/születéskori név is/ 

Családi 
állapot 

Kérelmezőhöz 
fűződő 

kapcsolat /pl. 
házastárs, 
élettárs, 

gyermek stb./ 

Születési idő 

/év, hó, nap/ 
Anyja neve 

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     

f)     

 
Fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel:           rendelkezem                       nem rendelkezem  
 
Az alábbi támogatás(ok)ban részesülök (kérjük aláhúzni): 

a) aktív korúak ellátására, 
b) időskorúak járadékára, vagy 
c) lakásfenntartási támogatás. 

 
Háztartásomban halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek:        igen        nem 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  
 
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 
 
Pusztaszer, 2017. …………………………….. hó ……… nap 
 

........................................................... 
az ellátást igénylő, 

vagy törvényes képviselőjének aláírása 









Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal 
Pusztaszeri Kirendeltsége 
 
 

Előterjesztés 
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. október 25-ei ülésére 
 
Tárgy: Rendelet-alkotás a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról 

szóló 8/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A legutóbbi képviselő-testületi ülésen új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötöttünk 
a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel, amely 2017. október 1-jén lépett hatályba, 
annak a pontnak a kivételével, amely a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhoz kapcsolódó 
önkormányzati kedvezménnyel kapcsolatos elszámolást szabályozza. 
 
A mellékelt rendelet-tervezet 1. §-a a közszolgáltató személyében történt változás átvezetését 
tartalmazza. 
 
A mellékelt rendelet-tervezet 2. §-ában az eddigi szabályozásunk szerinti hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díjkedvezmény megszüntetésére teszünk javaslatot, tekintettel arra, hogy jelenleg 
nincs olyan lakosunk, aki ilyen díjkedvezményben részesülne, illetve a jelenlegi számlázási, 
elszámolási rendszerben nem látjuk biztosítottnak, hogy az Önkormányzat által esetileg 
megállapításra kerülő díjkedvezmény megfelelően, felesleges bonyodalmak nélkül érvényesíthető 
lenne. Abban az esetben, ha valakinek ténylegesen nehézséget okozna a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díj megfizetése, a települési támogatás juttatásának szabályai szerint van 
lehetőségünk közvetlen segítséget nyújtani. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet megtárgyalni, és a 
rendelet-alkotás tárgyában dönteni szíveskedjen. 
 
Pusztaszer, 2017. október 19. 
 
 
 
 dr. Jaksa Tibor 

aljegyző 
 



RENDELET-TERVEZET 
 

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

……/2017.(………) önkormányzati rendelete 
 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 
8/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében, 
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában, 39. § (2) bekezdésében, és 88. § (4) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 
1. § A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 8/2015.(VI.25.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Hör.) 2. §-ában a „Csongrád Megyei Településtisztasági 
Nonprofit Kft.-vel” szövegrész helyébe a „Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel” 
szövegrész kerül. 
 
2. § A Hör. 17. §-a hatályát veszti. 
 
3. § Ez az önkormányzati rendelet 2017. november 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
 
 

Máté Gábor 
polgármester 

dr. Jaksa Tibor 
aljegyző 

 
 



Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

8/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelete 
 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében, 
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában, 39. § (2) bekezdésében, és 88. § (4) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

Bevezető rendelkezések 
 
1. § A Képviselő-testület az emberi egészség védelme, a természeti és az épített környezet 
megóvása, hulladék okozta terhelésének mérséklése, valamint a környezettudatos magatartás 
kialakítása érdekében Pusztaszer község közigazgatási területén a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdésének 34. pontja szerinti ingatlanhasználó 
belterületi ingatlanán keletkező vagy az ingatlanhasználó birtokába került települési szilárd 
háztartási hulladék rendszeres átvételére, gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanításra történő 
elhelyezésére helyi közszolgáltatást szervez, és tart fenn. 
 
2. § A Képviselő-testület az 1. §-ban meghatározott közszolgáltatás kizárólagos ellátására a 
Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.-vel (székhelye: 6728 Szeged, Városgazda sor 
1., a továbbiakban: Közszolgáltató) köt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést. 
 
3. § (1) Pusztaszer község közigazgatási területén a külterületi ingatlanra a rendelet hatálya a 9. 
§-ban meghatározott esetben, illetve akkor terjed ki, ha az ingatlanhasználó a közszolgáltatás 
igénybe vételéről a Közszolgáltatóval külön megállapodást köt. 
 
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a beépítetlen belterületi építési telekre, ha azon települési 
szilárd hulladék nem keletkezik. 
 
(3) Pusztaszer község közigazgatási területén gazdálkodó szervezet ingatlanhasználóra a rendelet 
hatálya akkor terjed ki, ha a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten 
gyűjtött hulladék kezeléséről a Ht. 39. § (3) bekezdésében és 31. § (2) bekezdésének g) pontjában 
foglaltak szerint gondoskodik. 
 
4. § A Közszolgáltató a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött megállapodás 
alapján a települési szilárd hulladékot kizárólag a Szeged, Sándorfalvi úti Központi Hulladéklerakó 
Telepen (hrsz.: 0140/2) helyezheti el. 
 
5. § A települési szilárd hulladék egyes összetevőinek hulladékudvarban, gyűjtőszigeten történő 
szelektív gyűjtésével, elszállításával kapcsolatos feladatok ellátását a Képviselő-testület a regionális 
hulladékgazdálkodási rendszer keretében a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött 
külön megállapodás alapján biztosítja. 
 

Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei 
 
6. § Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti szerződéses jogviszonyt az ingatlan használat 
ténye és a Közszolgáltató rendelkezésre állása hozza létre. 
 
7. § (1) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd 
hulladékot az elszállításra történő átvételig saját tulajdonú, a keletkező hulladékmennyiségnek 
megfelelő méretű, de legalább 60 liter űrtartalmú, a Közszolgáltató szállítóeszközének megfelelő, 
gépi ürítésre alkalmas, zárható fedelű, a szóródást és a rovarok, illetve a rágcsálók elszaporodását 
megakadályozó gyűjtőedényben köteles gyűjteni, és a begyűjtés napján a Közszolgáltatónak 
átadni. 
 
(2) A gyűjtőedény telítettsége esetén a többlethulladékot kizárólag a Közszolgáltatótól vásárolt, 
jelzéssel ellátott szabványos, 120 literes zsákban lehet gyűjteni, és a begyűjtés napján a 
gyűjtőedény mellett elhelyezni. 
 



(3) Ha a zöldhulladékot házi vagy közösségi komposztálás útján nem komposztálják, azt a 
képződés helyén a zöldhulladék elkülönített gyűjtésének céljára gyártott szabványos 
gyűjtőedényben vagy hulladékgyűjtő zsákban kell gyűjteni. Ha a zöldhulladék szabványos 
gyűjtőedényzetben vagy hulladékgyűjtő zsákban történő gyűjtésének feltételeit a Közszolgáltató a 
közszolgáltatási területen nem biztosítja, a zöldhulladékot a vegyes hulladék céljára szolgáló külön 
gyűjtőedényben is lehet gyűjteni. A kerti gallyat legfeljebb 60 cm hosszra darabolva szorosan 
kötegelve kell kihelyezni. 
 
(4) Az ingatlanhasználó az általa szelektíven gyűjtött hulladékot (fém, papír, műanyag, üveg) havi 
egy alkalommal a külön értesítés szerinti időpontban a Közszolgáltatónak elszállításra átadhatja. A 
Közszolgáltató által biztosított házhoz menő szelektív gyűjtés során kizárólag az előzetes 
tájékoztatásban megadott tájékoztatón feltüntetett hulladékokat lehet elhelyezni a 
gyűjtőedényekbe, ide értve az erre a célra rendszeresített gyűjtőzsákot is. Amennyiben az 
elkülönítetten gyűjtött hulladék kihelyezése nem a „szelektív” zsákban történik vagy nem megfelelő 
hulladék kerül ilyen zsákban kihelyezésre, a Közszolgáltató értesítő hátrahagyása mellett a 
hulladékot a helyszínen hagyja, azt a soron következő szállítási napon a települési hulladék 
elszállításának szabályai szerint szállítja el, ilyen esetben a Közszolgáltató zsákcserét nem köteles 
biztosítani. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott 
gyűjtőedény bevezetéséig egyéb zsákban is kihelyezhető. 
 
(5) A gyűjtőedénybe (zsákba) nem szabad olyan anyagot (például forró hamu, maró- vagy 
mérgező anyag, állati hulla, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, kő 
és épülettörmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy) elhelyezni, amely veszélyezteti a 
Közszolgáltató alkalmazottjának egészségét, testi épségét, vagy megrongálhatja a 
gyűjtőberendezést, illetve ártalmatlanítása során veszélyezteti a környezetét. 
 
(6) Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely összetömörödött vagy befagyott, 
vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a gyűjtőedényt az előírt módon 
kiüríteni nem lehet, az ingatlanhasználó köteles a visszamaradt hulladékot fellazítani és a 
gyűjtőedényt használhatóvá tenni. 
 
(7) A gyűjtőedényt (zsákot) az ingatlanhasználó az ingatlanán köteles tárolni, a gyűjtőedényt az 
ürítést megelőző napon 19 óra után, az ingatlan bejárata előtt közvetlenül az úttest melletti 
közterületre vagy a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyre oly 
módon kell elhelyezni, hogy az a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse, a közterületet ne 
szennyezze, és abban kárt ne tegyen, továbbá ugyancsak az ürítés napján gondoskodik a kiürített 
gyűjtőedény napi tároló helyre történő visszahelyezéséről. Az ingatlanhasználó a települési 
hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt az ingatlanon belül tartja, azt közterületen tartósan csak 
a közterület használatát szabályozó önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint helyezheti 
el. Nem tekinthető tartós közterület használatnak a gyűjtőedény ürítési célból történő közterületre 
helyezése.  
 
(8) A gyűjtőedényt (zsákot) a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy ne akadályozza a jármű- és 
gyalogosforgalmat, és ne járjon baleset- vagy károkozás veszélyének előidézésével, mások jó 
közérzetének, illetve a településképnek az indokolatlan megzavarásával. 
 
(9) Tilos a közterületre kihelyezett gyűjtőedény (zsák) megközelítési útvonalát tárgyak 
elhelyezésével vagy parkoló gépjárművekkel úgy elzárni, amely a gyakorlatban kialakult módon 
történő begyűjtést akadályozza. A közterületre kihelyezett gyűjtőedény (zsák) közvetlen 
környékének hótól való megtisztításáról, síkosságmentesítéséről az ingatlanhasználó köteles 
gondoskodni. 
 
(10) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt rendszeresen tisztítani és fertőtleníteni. 
 
8. § (1) A közszolgáltatás körében az alábbi szabványos gyűjtőedények használhatók: 
a) 60 literes szabványos tárolóedény, 
b) 80 literes szabványos tárolóedény, 
c) 120 literes szabványos tárolóedény, 
d) 240 literes szabványos tárolóedény, 
e) 1100 literes szabványos tárolóedény. 
 
(2) A Közszolgáltató a szolgáltatás igénybevételét az ingatlanhasználó számára – a (2) bekezdés 
szabályának figyelembevételével - háztartásonként legalább egy háztartási és egy szelektív 
gyűjtőedény választásával biztosítja. 



 
(3) A választási lehetőséget az ingatlanhasználó számára a Közszolgáltató úgy ajánlja fel, hogy a 
választható gyűjtőedény űrmértéke igazodjon az érintett ingatlanon képződő hulladék 
mennyiségéhez, figyelembe véve 
a) a településen képződő vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladék fajlagos mennyiségét, 
b) az érintett háztartás lakosainak vagy az ingatlant életvitelszerűen használó természetes 
személyek számát, valamint 
c) a szállítási gyakoriságot. 
 
(4) A rendelet területi hatálya alá tartozó ingatlanok tekintetében figyelembe veendő fajlagos 
mennyiség mértéke 45 liter/fő/hét. 
 
(5) A szolgáltatás igénybevétele a természetes személy ingatlanhasználó számára a fajlagos 
mennyiség alapján az adott ingatlanra alkalmazandó legkisebb űrtartalmú gyűjtőedényzetre, míg a 
gazdasági egységek számára minimum 110/120/ liter/hét mennyiségre vonatkozóan kötelező. A 60 
literes edényzet igénybevételére vonatkozó kérelemhez mellékelni kell az önkormányzat igazolását 
az ingatlanhasználók számáról. 
 
(6) A Közszolgáltató a választási lehetőség jogszerű alkalmazását jogosult a helyszínen ellenőrizni, 
melyről jegyzőkönyv kerül kiállításra. Amennyiben a kisebb űrmértékű gyűjtőedényzet e szakasz 
rendelkezéseitől eltérően került kiválasztásra, úgy a Közszolgáltató jogosult az ellenőrzés adatai 
alapján az érintett háztartás tényleges lakóinak vagy az ingatlant használó természetes személyek 
számának alapulvételével nagyobb gyűjtőedényzet alkalmazását előírni és annak díját, valamint az 
ellenőrzés kapcsán felmerült igazgatási költségeit számlázni. A Közszolgáltató az ellenőrzés során 
felhívhatja az ingatlanhasználót az ingatlant használó személyek számának és a használat kezdő 
időpontjának okirati vagy egyéb módon történő igazolására. Amennyiben az ellenőrzés adatai 
alapján megállapítható az ellenőrzés időpontja előtti időszakra, hogy az ingatlanhasználó a kisebb 
űrtartalmú gyűjtőedény választására nem volt jogosult, úgy a Közzolgáltató jogosult a 
díjkülönbözetet a jogosulatlan igénybevétel időtartamára kiszámlázni és a felmerült költségeit 
érvényesíteni. 
 
(7) A vegyes hulladék átadása a szolgáltató által üzemeltetett szállítóeszközhöz rendszeresített 
MSZ EN 840 szabványos, megfelelő minőségű, 60 literes edényzet esetében maximálisan 15 kg, a 
80 literes edényzet esetében maximálisan 20 kg, 110/120 literes edényzet esetében maximálisan  
25 kg, 240 literes edényzet esetén maximálisan 50 kg össztömegű gyűjtőtartály igénybevételével 
történik. 
 
(8) Az ingatlanhasználó a Közszolgáltatótól legalább egy éves időtartamra a fent nevezett 
kötelezően előírt edényméretnél nagyobb edényt is igényelhet. 
 
9. § (1) Az ingatlanhasználó a Közszolgáltatónak történő bejelentéssel kérheti a közszolgáltatás rá 
vonatkozó ellátásának szüneteltetését, ha várhatóan egy naptári hónapot meghaladó időtartamban 
az ingatlan használatával felhagy úgy, hogy ott hulladék várhatóan nem keletkezik és az ingatlant 
más sem használja. A bejelentést a távollét kezdete előtt legalább 8 nappal korábban kell 
megtenni, és a szüneteltetést csak a bejelentést követő hónap első napjától lehet kérni. Az 
ingatlanhasználó az ingatlan újbóli használatba vételét 8 napon belül köteles a Közszolgáltatónak 
bejelenteni. 
 
(2) A folyamatos szüneteltetésre irányuló kérelem legfeljebb egy naptári évre vonatkozhat, a 
szolgáltatás szüneteltetésének meghosszabbítását a tárgyévet követő év január 15-ig az ingatlan 
használója írásban köteles kérni a Közszolgáltatótól. 
 
(3) A szüneteltetési kérelmet a Közszolgáltató csak abban az esetben fogadja el, ha a 
kérelmezőnek díjhátraléka nincs, vagy azt a kérelem benyújtásáig rendezte. 
 
(4) Vitás esetben a Közszolgáltató írásban benyújtott kérelmére a polgármester az általa elvégzett 
vizsgálat alapján igazolást ad ki az ingatlan használatának helyzetéről. 
 
10. § A külterületi és munkástelepi ingatlanhasználó szilárd háztartási hulladékát a 
Közszolgáltatótól vásárolt, jelzéssel ellátott szabványos, 120 literes zsákban beszállítva a 
faluközpontban található hulladéksziget mellé helyezheti a szállítás napját megelőző napon 12:00 
órától a szállítás napján 9:00 óráig további díj felszámítása nélkül. 
 



11. § (1) Nem tagadhatja meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a 
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a 
Közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére 
vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 
 
(2) Nem tagadható meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetése, ha a 
Közszolgáltatót a közszolgáltatás teljesítésében neki fel nem róható ok akadályozta, és a 
Közszolgáltató az akadály elhárulását követően a lehető legrövidebb időn belül pótolta mulasztását. 
 
12. § Ha az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, akkor az új 
tulajdonos vagy használó a korábbi tulajdonossal egyetemlegesen köteles a változás tényét 15 
napon belül írásban bejelenteni a Közszolgáltatónak. A változás bejelentésével egyidejűleg az új 
tulajdonos és a Közszolgáltató közötti szerződés létrejön. Ennek a bejelentésnek a megtételéig a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a korábbi ingatlanhasználó köteles megfizetni. 
 
13. § Az ingatlanhasználónak nem kell hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizetnie azokra a 
hónapokra, amelyek során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége a 9. § 
alapján szünetel, és az ingatlanon a szünetelés időtartama alatt a közszolgáltatás alá tartozó 
hulladék nem kerül kihelyezésre. 
 
14. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató által az 
ingatlanhasználónak negyedévente megküldött számla alapján kell megfizetni a számlán 
feltüntetett határidőben. 
 
(2) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a Közszolgáltató 
visszafizeti, vagy az ingatlanhasználó írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes díjfizetési 
kötelezettségbe beszámítja. 
 

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 
 
15. § (1) A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd vegyes 
hulladékot az ingatlanhasználótól rendszeresen, hetente egy alkalommal, az elkülönítetten gyűjtött 
hulladékot havonta egy alkalommal reggel 6:00 órai munkakezdéssel begyűjteni és elszállítani. Ha 
a begyűjtés napja húsvét, karácsony, újév napjára esik, a Közszolgáltató a következő munkanapon 
köteles a begyűjtést, szállítást elvégezni. 
 
(2) A Közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal 
végezni, illetve a begyűjtés alkalmával szennyezett közterület megtisztításáról gondoskodni. 
 
(3) A gyűjtőedényben okozott károkat a Közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, 
amennyiben a károkozás neki felróható okból következik be. A Közszolgáltatónak az ebből eredő 
karbantartási munkák, valamint a javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt kell biztosítania. 
Amennyiben a károkozás nem róható fel a Közszolgáltatónak, a gyűjtőedény javítása, pótlása, 
illetve cseréje az ingatlanhasználót terheli. 
 
(4) A Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék begyűjtését, elszállítását, ha 
a) a hulladék nem a 7. § (1) – (3) bekezdésében meghatározott gyűjtőedényben, illetve nem a 
Közszolgáltatótól vásárolt jelzett zsákban kerül kihelyezésre( kivéve a 7. § (4) bekezdésben foglalt 
esetet), 
b) a hulladék sérült gyűjtőedényben került kihelyezésre, 
c) a Közszolgáltató alkalmazottja érzékszervi észleléssel megállapítja, hogy a gyűjtőedénybe 
(zsákba) a 7. § (5) bekezdésében meghatározott hulladékot helyeztek el, 
d) a gyűjtőedény körül nagy mennyiségben olyan hulladékot helyeznek el, amely a gyűjtőedény 
mozgatását és ürítését megakadályozza (nem tartozik ebbe a körbe az a hulladék, amely az 
ingatlanhasználónak fel nem róható okból a gyűjtőedényből kikerült), 
e) a Közszolgáltató a gyűjtőedényt szállítóeszközével önhibáján kívül nem tudja megközelíteni, 
vagy a gyűjtőedény mozgatása, kiürítése a Közszolgáltatónak fel nem róható okból akadályozott. 
 
16. § A Közszolgáltató külön jogszabályokban meghatározottak szerint a közszolgáltatással 
összefüggő személyes adatokat a cél megvalósításához szükséges mértékben és ideig kezelheti, 
azokat az ingatlanhasználó azonosítására, a közszolgáltatási szerződés teljesítésével, számlázással, 
postázással, díjhátralék behajtásával kapcsolatos feladatai érdekében használhatja fel. A személyes 
adatok biztonságáról gondoskodni kell, az adatokat védeni kell a jogosulatlan hozzáféréstől, 



megváltoztatástól, a nyilvánosságra hozás, a törlés, illetve a sérülés és megsemmisülés ellen. A 
természetes személyek adatait az önkormányzat biztosítja a szolgáltató részére. 
 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhoz kapcsolódó rendelkezések 
 
17. § (1) A polgármester az ingatlanhasználó kérelemre 50 %-os díjkedvezményt állapít meg 
annak a legfeljebb 120 literes gyűjtőedényt használó ingatlanhasználónak, 
a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegét,  
b) aki egyedül élő és bármely jogcímen nyugdíjban részesül, és havi jövedelme nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, vagy 
c) aki bármely jogcímen nyugdíjban részesül, és háztartásában szintén bármely jogcímen 
nyugdíjban részesülő vagy 18 évnél fiatalabb személlyel vagy személyekkel él együtt, és a 
háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200 %-át, 
feltéve, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a Közszolgáltató felé díjhátraléka nem áll 
fenn, és lakhatási célú települési támogatásban nem részesül. A díjkedvezmény azonnal 
megszűnik, ha a kedvezményzettnek a kedvezményes időszakban díjhátraléka keletkezik. A 
díjkedvezmény megállapítására vonatkozó eljárás során megfelelően alkalmazni kell a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) – (2) bekezdésében, 
valamint a helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben foglaltakat. 
 
(2) A kedvezmény ugyanazon ingatlan esetében csak egy jogosult részére állapítható meg. 
 
(3) A jogosult az (1) bekezdésben megállapított kedvezmény feltételeit érintő adatok 
megváltozásáról 15 napon belül köteles a polgármestert értesíteni. 
 
(4) Aki a kedvezményt a rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy annak 
megsértésével vette igénybe, vele szemben a polgármester a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 17. §-ában foglalt rendelkezések alapján jár el. 
 
(5) A 17. § (1) bekezdésében megállapított kedvezmény esetében a Közszolgáltató a kérelmezőnek 
a kedvezménnyel csökkentett összegben küld számlát a kedvezménnyel érintett időszakra. 
 

Záró rendelkezések 
 
18. § Ez az önkormányzati rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba. 
 
19. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló15/2013.(XII.13.) önkormányzati rendelet. 
 
 
 
 
 

Máté Gábor 
polgármester 

dr. Jaksa Tibor 
aljegyző 

 











 

 
Állomás kód: (                       )    Iktatószám: 
 

Bérleti szerződés 
 
amely létrejött egyrészről  
 

Név/cégnév:  xxxxxxxxx 

Székhely:  xxxxxxxxxx 

Cégjegyzékszám:  xxxxxxxxxxxx 

Adószám:  xxxxxxxxxxx 

Bankszámlaszám:  xxxxxxxxxxxx 

Képviseli:  xxxxxxxxxxx 

mint bérbeadó (a továbbiakban: a „Bérbeadó”), 
 
másrészről a 
 
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35., cégjegyzékszám: 01-09-
667975, adószám: 12175136-2-44, bankszámlaszám: 13700016-03848016-00000000, 
képviseli: Florin Ungureanu ügyvezető) mint bérlő (a továbbiakban: a „Bérlő”) 
 
együttesen: Felek között, alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel. 
 
1. Preambulum 
 
1.1. A Bérlő a rádiófrekvenciákra vonatkozó állami tulajdonosi jogok gyakorlójával, a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalával kötött Hatósági Szerződése alapján 
frekvenciahasználatra jogosult és mobil távközlési szolgáltatást nyújt Magyarország területén. A 
szolgáltatás biztosítása érdekében a Bérlő Magyarország területén nyilvános, mobil, cellás 
rádiótelefon hálózatot épít ki, melynek üzemeltetését távközlési állomások (a továbbiakban: az 
„Állomás”) létesítésével teszi lehetővé. 
 
2. A Szerződés tárgya 
 

Ingatlan címe:  xxxxxx 

Helyrajzi szám:  xxxxxxx 

Terület: megközelítőleg 150m2  

 
2.1. A Bérbeadó kijelenti, hogy kizárólagos tulajdona a…………………..hrsz. alatt nyilvántartott, 
természetben a ………………………………. található ingatlan, melyet jelen szerződés (a továbbiakban: 
a „Szerződés”) elválaszthatatlan részét képező földhivatali térképmásolat jelöl. A Bérbeadó a 
jelen pontban meghatározott ingatlanon fennálló tulajdonjogát 30 napnál nem régebbi tulajdoni 
lap másolattal igazolja, amely egyben a Szerződés 1. számú melléklete. 
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2.2. A Bérbeadó a jelen Szerződésben foglalt feltételekkel bérbe adja, a Bérlő pedig bérbe 
veszi a 2.1 pontban meghatározott ingatlan (földhivatali besorolása szerint: Kivett közterület) 
közösen kijelölt, megközelítőleg 150 m2 területű részét (a továbbiakban: a „Bérlemény”) 
Állomás létesítése céljából. A Bérlemény pontos adatait a jelen Szerződés aláírását követően 
készítendő kiviteli terv tartalmazza, melynek 1 példányát a Bérlő a kivitelezés megkezdését 
megelőzően a Bérbeadó részére átadja. Amennyiben a Bérbeadó a kiviteli terv kézhezvételét 
követő 10 napon belül kifogást nem emel, úgy a kiviteli tervet a Felek jóváhagyottnak tekintik, 
amely alapján a Bérlő az Állomás kivitelezésére jogosult. 
 
2.3. A Bérlő jogosult a 2.2. pontban meghatározott területen az Állomás létesítése, üzemszerű 
működése és fejlesztése érdekében antennákat vagy antennarendszert, az Állomás 
rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi berendezést, tartószerkezetet, az azokat 
összekötő kábelrendszereket, valamint az elektromos energia fogyasztásmérőjét telepíteni és 
üzemeltetni. 
 
2.4. A Bérleményen belül telepíteni és üzemeltetni kívánt berendezéseket, a 
tartószerkezeteken elhelyezett antennák típusát, darabszámát, az összekötő kábelrendszer 
kábeleinek és vezetékeinek típusát és darabszámát a Bérlő műszaki igényei szerint, a bérelt 
területen, szabadon módosíthatja a terület növekedése nélkül. 
 
2.5. A Bérbeadó a Bérlemény bérbeadására a Bérbeadó képviselő testület [  ] 
számú határozata alapján jogosult. 
 
3. A Szerződés időtartama 
 
3.1. A Felek a jelen Szerződést az aláírás napjától 2029. június 15. napjáig tartó határozott 
időtartamra kötik (elsődleges időtartam). 
 
3.2. A Szerződés hatálya automatikusan meghosszabbodik 5 (öt) évvel, amennyiben a Bérlő a 
Szerződés lejáratát 180 nappal megelőzően nem nyilatkozik, hogy a Szerződést nem kívánja 
meghosszabbítani. A Szerződés hatálya ezt követően automatikusan minden alkalommal 5 (öt) 
évvel (kiterjesztett időtartam) meghosszabbodik, amennyiben a Bérbeadó vagy a Bérlő a Szerződés 
lejáratát 180 nappal megelőzően nem nyilatkozik, hogy a Szerződést nem kívánja 
meghosszabbítani. 
 
4. A Bérbeadó jogai és kötelezettségei 
 
4.1. A Bérbeadó kijelenti és szavatolja, hogy jogosult a Bérlemény felett rendelkezni, a 
Bérlemény nem minősül köztulajdonnak, nem idegenítették el harmadik személyek részére, nem 
adták bérbe, nem képezi bírósági, kisajátítási vagy más vita tárgyát, nincs lefoglalva, per-, teher-, 
igény- és szolgalommentes. 
 
4.2. Amennyiben a kivitelezési munka a hatályos jogszabályi előírások alapján építési 
engedélyhez kötött tevékenységnek minősül, úgy a Bérbeadó kifejezetten, véglegesen és 
visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy a Bérlő az építési, a későbbiekben a használatbavételi, vagy 
más hatósági eljárást saját nevében kezdeményezzen és lefolytasson. A Bérbeadó, a jogszabályi 
előírások alapján az engedélyezési eljárásokhoz szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatát 
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véglegesen és visszavonhatatlanul megadja. Bérbeadó az esetlegesen szükséges talajmechanikai 
vizsgálatok és/vagy alapfeltáráshoz hozzájárulását jelen Szerződés aláírásával megadja. 
 
4.3. A Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja a Bérlő, a Bérlő megbízottai illetve 
vállalkozói számára az Állomás területére történő bejutást az év az 365 (366) napján, napi 24 
órában. Ezen kötelezettségének megszegéséből eredő kárért a Bérbeadó teljes felelősséggel 
tartozik. A bejutás biztosításának megkönnyítése érdekében a Bérbeadó hozzájárul, hogy a Bérlő 
az ingatlan bejáratánál, az épület közösen használt részeinek kulcsait tartalmazó ún. csőszéfet 
(keysafe) létesítsen. 
 
4.4. A Bérbeadó a jelen Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy a Bérlő az 
Állomás energia- és átviteltechnikai ellátásához szükséges föld- és/vagy légkábelt a jelen 
Szerződésben meghatározott ingatlan Bérbeadóval egyeztetett területén átvezesse, amelyért a 
Bérleti díjon felül egyéb díjat, követelést nem jogosult a Bérlővel szemben érvényesíteni.  
 
4.5. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen Szerződés megkötéséhez és aláírásához 
a Bérbeadó részére a saját érdekkörében felmerült okból jóváhagyás vagy engedély szükséges, 
annak beszerzése és az ezzel kapcsolatos költségek a Bérbeadót terhelik. 

 

4.6. A Bérbeadó a Bérlő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult az ingatlant harmadik 
személynek bérbe adni, vagy más módon rendelkezésére bocsájtani távközlési hálózat 
építéséhez vagy üzemeltetéséhez, vagy olyan más tevékenységhez, amely az Állomás 
rendeltetésszerű működését befolyásolhatja. A Bérlő köteles hozzájárulását megadni, 
amennyiben a harmadik személy tevékenysége a Bérlő tevékenységét bizonyítottan nem zavarja. 
 
4.7. A Bérbeadó tudomásul veszi, hogy a Bérleményen felépítendő, a Bérlő tulajdonában lévő 
Állomás közvetlen környezetében csak olyan tevékenységet folytathat, amely a Bérlő által 
nyújtott távközlési szolgáltatást nem akadályozza. Akadályozónak minősülhet például az 
üzemelő Állomás antennái előtt elhelyezésre kerülő hirdetőtábla, egyéb magas építmény 
létesítése, vagy olyan távközlési, illetve egyéb műszaki berendezés üzembe helyezése, amely az 
Állomás működését zavarja. 
 
4.8. A Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződésben meghatározott 
ingatlanon tervezett – az Állomás működését, üzemeltetését érintő – építési, bővítési, 
karbantartási tevékenységekről, felújítási, átalakítási munkálatokról azok megkezdése előtt 
legalább 90 nappal írásban tájékoztatja a Bérlőt. A tájékoztatás elmaradásával vagy 
hiányosságaival a Bérlőnek okozott kár megtérítésére a Bérbeadó köteles. Ez alól kivételek a vis 
maior esetek, valamint az olyan események, amelyek a Bérbeadó részéről azonnali beavatkozást 
igényelnek az ingatlan állagának, állapotának megóvása vagy a balesetveszély elhárítása és 
megszüntetése érdekében. A Bérbeadó a hivatkozott események bekövetkeztéről haladéktalanul 
köteles a Bérlőt tájékoztatni. A Felek vállalják, hogy a tájékoztatást követően egyeztetést 
kezdeményeznek és együttműködnek egymással annak érdekében, hogy az Állomás az átalakítás 
ideje alatt is üzemszerűen működőképes maradjon. 
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4.9. A Bérbeadó a Bérlő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult a jelen Szerződésből eredő 
jogait és kötelezettségeit harmadik személyre átruházni, engedményezni vagy bármely más 
módon átengedni.  
 
4.10. A Bérbeadó teljes körű és feltétlen szavatosságot és kötelezettséget vállal, hogy 
amennyiben a Bérleményt vagy az egész ingatlant, amelyben a jelen Szerződés tárgyát képező 
Bérlemény található bármilyen formában elidegeníti vagy megterheli, akkor a Bérlemény 
tulajdonjogát, vagy azzal kapcsolatos bármely jogot megszerző harmadik személy köteles 
betartani a jelen Szerződésben meghatározottakat. Az ennek elmaradásával vagy hiányosságával 
a Bérlőnek okozott teljes kárért a Bérbeadó felel. Az új tulajdonos, vagy más jogosult a jelen 
Szerződést nem mondhatja fel a határozott időtartam elteltéig.  

 

4.11. A Bérbeadó előzetesen köteles a Bérlőt írásban tájékoztatni a Bérleményt magában 
foglaló ingatlan esetleges speciális kötelező előírásairól (pl.: SzMSz, Házirend, tűz-, 
balesetvédelmi előírások, stb.).  
 
4.12. A Bérbeadó köteles a Bérleményt magában foglaló ingatlant vagy ingatlanrészt az 
Állomás fennállása alatt a Szerződés céljára tekintettel rendeltetésszerű használatra alkalmas 
állapotban tartani.  
 
5. A Bérlő jogai és kötelezettségei 
 
5.1. A Bérlő a Bérleményt – a 2.2. pontban és a későbbiekben készítendő kiviteli tervben 
meghatározottak szerinti – az Állomása elhelyezésére és üzemeltetésére használhatja. 
 
5.2. A Bérlő kötelessége a Bérleményben felszerelt, elhelyezett berendezéseinek, eszközeinek 
karbantartása, előírásszerű üzemeltetése. 
 
5.3. A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy az Állomása üzemeltetésénél a vonatkozó és 
hatályos magyar szabványokat és biztonságtechnikai előírásokat betartja, és azok betartásáról 
gondoskodik, továbbá az általa létrehozni kívánt létesítmény felépítéséhez a szükséges hatósági 
engedélyeket beszerzi. A Felek megállapodnak, hogy a Bérlő az engedélyek megszerzésének 
meghiúsulása, módosulása illetőleg azok esetleges visszavonása, gazdasági érdekei változása vagy 
hálózatának módosulása esetén jogosult rendes felmondással harminc (30) napos felmondási 
idővel felmondani a jelen Szerződést minden további jogkövetkezmény nélkül. 
 
5.4. A Bérlő által felszerelt összes berendezés és felszerelés a Bérlő tulajdonában marad. 
 
5.5. A Bérlő köteles az Állomás építése, üzemeltetése, átalakítása vagy korszerűsítése során a 
Bérlemény uralkodóingatlanában bizonyítottan neki felróhatóan okozott károkat, hibákat, 
sérüléseket saját költségén azonnal helyreállítani, kijavítani, illetve azokat helyrehozni. 
 
5.6. A Bérlő kijelenti, hogy berendezései az ingatlanon működő, a hatályos szabályoknak, 
előírásoknak és szabványoknak megfelelő műszaki berendezéseket (rádió, televízió, 
számítógép), valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság rádióengedélyével rendelkező 
egyéb híradástechnikai berendezések működését nem zavarják és az Állomás eleget tesz a 0 Hz-
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300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses és elektromágneses terek 
lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről szóló 63/2004. (VII. 26.) ESzCsM 
rendeletben, illetve a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott egészségügyi 
határértéknek. 
 
5.7. A Bérlő feladata és kötelessége, hogy munkatársaival, megbízottaival és alvállalkozóival – 
a 4.11. pont szerinti, - a Bérbeadó üzemeltetési rendjét, speciális előírásait, tűz-, munka- és 
balesetvédelmi, és más egyéb kötelező előírásait megismertesse, és azokat betartsa és 
betartassa. 
 
5.8. A Felek megállapodnak, hogy a Bérlő tevékenységével kapcsolatos valamennyi költség a 
Bérlőt terheli.  
 
5.9. A Bérlő a Bérleményben a bérelt terület nagyságának növekedését eredményező 
műszaki átalakítást igénylő munkálatok elvégzésére a Bérbeadó előzetes, írásbeli 
hozzájárulásával jogosult. 
 
5.10. A Bérlő köteles tájékoztatni a Bérbeadót a jelen Szerződésben rögzített jogainak és 
kötelezettségeinek harmadik fél részére történő átruházásáról, engedményezéséről, vagy a 
Szerződés átruházásáról. A Bérleményt a Bérlő a Bérbeadó egyidejű tájékoztatásával úgy 
jogosult albérletbe vagy harmadik személy használatába adni, hogy az albérlő és a használó 
magatartásáért úgy felel, mintha a Bérleményt maga használta volna. 
 
5.11. A Bérlő a 2.2. pontban megjelölt nagyságú területen, a Bérleményen belül jogosult a 
Bérbeadó tájékoztatása mellett, átalakítási, karbantartási, korszerűsítési munkálatokat végezni. 
 
5.12. A Bérlő köteles más harmadik távközlési szolgáltató, a Bérlő Bérleménye területén 
belülre és a Bérlő által kiépített műszaki infrastruktúrára történő betelepülése esetében a 
Bérbeadó részére 20% bérleti díj felárat fizetni. Amennyiben a betelepülő részére többlet 
helyigény szükséges, úgy arról a betelepülő más harmadik fél és a Bérbeadó külön, jelen 
Szerződéstől független megállapodást kötnek.  
 
6. Bérleti díj  
 
6.1. Bérleti díj és fizetési feltételek 
 

Bérleti díj …………………….. Ft/év azaz ………………….. forint/év 
mely összeg az ÁFA-t nem, tartalmazza  

Bérleti díj érvényessége: 2018. december 31. 

Díjfizetés esedékessége Negyedéves  

Bérbeadó 
bankszámlaszáma 

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx 
 

Bérlő számlázási címe DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.   
1134 Budapest, Váci út 35. 

 
A Bérlő a bérleti díjat negyedévenként előre köteles megfizetni, a Bérbeadó által kibocsátott 
számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalás útján a Bérbeadó bankszámlaszámára. 
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6.2. Az első számla kiállításának időpontja 
A Bérbeadó a bérleti díjra a kivitelezés megkezdése napját követően jogosult, melyet a Bérlő 
címére számlázhat. A kivitelezés megkezdését követő első számla tartalmazza a kivitelezés 
megkezdése napjától a kivitelezés megkezdése félévének utolsó napjáig számított bérleti díj 
időarányos összegét. A kivitelezés megkezdését követő első számlán a Bérbeadó a teljesítés 
időpontjaként a kivitelezés megkezdése napját követő 30. napot jelöli meg, mely nap megegyezik 
a fizetés esedékességével. 
 
6.3. A Bérbeadó köteles a számláján a Szerződés/Állomás azonosítóját (PE16116) és a 
számlázási időszakot feltüntetni, ellenkező esetben a Bérlő jogosult a számlát, mint azonosításra 
alkalmatlant visszaküldeni.  
 
6.4. A Bérlő fizetési késedelme esetén a Bérbeadó 30 napos fizetési póthatáridő 
megjelölésével fizetési felszólítást küld a Bérlőnek. A Bérbeadó a késedelem napjától jogosult a 
Polgári Törvénykönyv 6: 48. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatra. A 
bérleti díj megfizetésének elmulasztása esetén a Bérbeadó jogosult a Szerződést felmondani, ha a 
Bérlő a póthatáridő elteltéig sem fizetett. A Felek megállapodnak, hogy a Bérbeadó a jelen 
Szerződést a jelen pontban meghatározott eseten kívül felmondással nem szüntetheti meg. 
 
6.5. A bérleti díj tartalmazza a Bérbeadó által a Szerződés alapján nyújtott összes 
szerződésszerű teljesítés ellenértékét. A Bérbeadó a Szerződésben meghatározott bérleti díjon 
felül egyéb díjat, kiadást, rezsit illetve költséget, vagy bármilyen más jogcímen követelést nem 
jogosult a Bérlővel szemben érvényesíteni. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése 
esetén a Felek elszámolnak egymással úgy, hogy a Bérlő a bérleti díj fizetésére a Bérlemény 
tényleges használatának utolsó napjáig köteles. Arra az időre, amely alatt a Bérlő a Bérleményt a 
saját felróható magatartásán kívül felmerült okból nem használhatja, bérleti díj nem jár. A Bérlő 
által előre fizetett bérleti díj visszatérítésére a Bérbeadó a Bérlő által elkészített elszámolás 
kézhezvételét követő 8 napon belül köteles. Amennyiben a Bérlő a Bérleményt a Szerződés 
megszűnését követően nem adja vissza a Szerződésben meghatározottaknak megfelelően, úgy 
használati díj fizetésére köteles, melynek napi összege megegyezik a félévre érvényes bérleti díj 
1/180-ad részével. 
 
6.6. A Bérbeadó jogosult a bérleti díjat 2019. január 1. napjától évente módosítani a tárgyévet 
megelőző évre (az év január-december időszakára) vonatkozó, a KSH által hivatalosan közzétett 
fogyasztói árindex változás mértékéig. A módosított bérleti díjat a Bérbeadó a jelen 
Szerződésben meghatározottak szerint kiállított tárgyévre szóló számláiban jogosult 
érvényesíteni. A Bérbeadó jelen pontban meghatározott módosítási és a bérleti díjra vonatkozó 
igénye az esedékesség időpontjától számított egy év alatt évül el. 
 
7. A Bérlemény átadás-átvétele, berendezése, átalakítása és visszaadása  
 
7.1. A bérlet kezdetekor a Bérlemény munkaterület átadás-átvételéről jegyzőkönyv készül, 
mely tartalmazza a Bérlemény állapotának és felszereltségének leírását, és amelyet mindkét Fél 
meghatalmazott képviselője aláír.  
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7.2. A Bérleményen és a meglevő berendezéseken a Bérlő szükség esetén jogosult az indokolt 
műszaki változtatásokra. 
 
7.3. Az elsődleges, vagy a kiterjesztett bérleti időtartam lejártát követően, ha a Szerződés 
meghosszabbítására nem kerül sor, vagy ha a fentiekben foglaltak szerint a Bérlő visszaadja a 
Bérleményt, a felszereléseket jogosult elszállítani. A Bérbeadó megállapodhat a Bérlővel a 
berendezés, illetve a változtatások megtartásáról, amennyiben kifizeti a Bérlőnek az ingatlan 
értékét növelő változtatások ellenértékét, a Felek a Ptk. 6:337. § alkalmazását kizárják. A Bérlő a 
Bérlemény visszaadásakor az általa okozott hibák elhárításán kívül semmilyen átalakítási vagy 
felújítási munka elvégzésére nem köteles. Ha a Bérlő a Bérleményt jogosulatlanul alakította át, a 
Bérbeadó felhívására köteles a szerződésszerű használattal járó és a természetes elhasználódás 
figyelembe vételével az eredeti állapotot helyreállítani.  
 
7.4. A Bérlemény visszaadásáról a Felek jegyzőkönyvet készítenek, amelyet meghatalmazott 
képviselőik írnak alá.  
 
7.5. A Bérbeadó a bérlet tartama alatt szavatol a Bérlemény per-, és igénymentességéért. A 
Bérbeadó teljes körű és feltétlen szavatosságot vállal azért, hogy a Bérlemény vonatkozásában 
harmadik személyt nem illet meg előbérleti, szolgalmi, használati, rendelkezési vagy birtokjog, 
vagy bármilyen más jog, amely a Bérlő jogainak gyakorlását vagy a Bérlemény zavartalan 
használatát akadályozza, vagy korlátozza. A Bérbeadó felelősséget vállal a Bérlőnek a 
Bérleményben a jelen Szerződés szerint elhelyezett technikai eszközei és az ezek áramellátását 
biztosító vezetékek biztonságáért. 
 
8. Az Állomás energiaellátása  
 
8.1. A Bérlő az Állomás villamosenergia-ellátása érdekében törekszik arra, hogy a területileg 
illetékes hálózati engedélyessel vagy a jogosult energiakereskedővel kössön szerződést és főmérőt 
építsen ki. A Bérlő az elektromos energia költségeket közvetlenül az energiakereskedőnek vagy 
az áramszolgáltatónak fizeti meg.  
 
8.2. A Bérbeadó a jelen Szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a Bérlő, a tárgyi ingatlanon, vagy 
az ingatlan közelében elérhető, méretlen fogyasztói villamos hálózatról, saját költségén főmérős 
csatlakozási pontot és mérőhelyet alakítson ki. A Bérbeadó vállalja, hogy együttműködik a Bérlővel 
az Állomás működéséhez szükséges, az ingatlant érintő, azon áthaladó mért elektromos 
kábelnyomvonal kijelölésében. A Bérlő tájékoztatja a Bérbeadót, hogy az Állomás villamos 
teljesítmény igénye várhatóan maximum 3 x 10A. 
 
8.3. Abban az esetben, ha a Bérlő műszaki, biztonságtechnikai vagy gazdasági okokból nem tudja 
kiépíteni a - 8.1 pontban leírtak szerint - a Bérbeadótól független energiaellátó rendszert, úgy a 
Bérbeadó biztosítja a Bérlő számára a szükséges villamos energiát és a saját villamosenergia-
hálózatához történő csatlakozásának lehetőségét. Ebben az esetben a Bérlő az elfogyasztott 
villamos energia ellenértékét a Bérbeadónak megtéríti, a Bérlő által telepítésre került almérővel 
mért fogyasztás alapján. Az almérés műszaki és gazdasági feltételeit a Felek energiavételezési 
megállapodásban rögzítik. A Bérbeadó ez esetben köteles az Állomás számára kiépített és a 
folyamatos működéshez szükséges áramellátás fenntartására az Állomás fennállásáig.   
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9. Vis maior 
 
9.1. Egyik Fél sem köteles helytállni a Szerződés szerinti nyilatkozatai, szavatosságvállalásai, 
feltételei vagy kötelezettségei bármilyen, vis maiornak minősülő eseményből fakadó késedelméért 
vagy nem teljesítéséért. Vis maiornak minősül különösen az elháríthatatlan erőhatalom, a műhold, 
földi távközlés hálózat, vagy más szétosztási mód, legyőzhetetlen erőhatalomból, elemi csapásból 
származó, vagy egyéb hasonló okból származó, a Feleknek fel nem róható meghibásodása. A vis 
maior okán késedelmesen teljesítő vagy nem teljesítő Fél minden indokolt erőfeszítést köteles 
megtenni annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb folytathassa nyilatkozatai, szavatosságai, 
vállalásai vagy kötelezettségei teljesítését, azzal a feltétellel, hogy amennyiben a teljesítés 30 
(harminc) napon belül nem folytatható, a Bérlő jogosult 30 (harminc) napos felmondási határidővel 
felmondani a Szerződést. 
 
10. A szerződés megszűnése 
 
10.1. A jelen Szerződés megszűnik, amennyiben: 
- a határozott időtartam lejár; 
- a határozott (elsődleges), illetve a kiterjesztett időtartam lejártát megelőzően a Szerződés 

3.2. pontjában foglaltaknak megfelelően a Felek megszüntetik; 
- a Felek közös megegyezéssel megszüntetik; 
- a jelen Szerződésben meghatározott esetekben; vagy 
- a Bérlemény megsemmisül. 
 
11. Értesítések 
 
A Feleknek a Szerződés teljesítésével kapcsolatban minden nyilatkozatot, értesítést írásban kell 
közölniük. A Felek a szerződéses nyilatkozataikat egymással személyes átadással, vagy a 
Szerződésben rögzített címre feladott könyvelt postai küldeményben kötelesek közölni. A Felek a 
Szerződésben rögzített adataikban bekövetkezett változásokról egymást haladéktalanul írásban 
kötelesek tájékoztatni. A tájékoztatás elmulasztásából származó bármilyen jogkövetkezmény a 
mulasztó Felet terheli. A kapcsolattartásra kijelölt személyek: 
 
A Bérbeadó részéről 
 

Cégnév/Intézmény: xxxxxxxxxxxx 

Kontakt személy: xxxxxxxxxxxx 

Cím: xxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxx 

 
 
A Bérlő részéről  
 
Számlázással kapcsolatos ügyekben: 
 

Cégnév: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft 
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Divízió: Mobil telekommunikációs osztály 

Cím: 1134 Budapest, Váci út 35. 

Telefon: munkaidőben +36 70/466-6292 

E-mail: allomasszamlazas@digi.co.hu 

 
 
Szerződéses ügyekben: 
 

Cégnév: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft 

Divízió: Mobil telekommunikációs osztály 

Név: Németh Zsófia 

Cím: 1134 Budapest, Váci út 35. 

Telefon: +36 70/320-6453 

E-mail: zsofia.nemeth@digi.co.hu 

 
Üzemeltetési ügyekben: 
 

Cégnév: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft 

Divízió: Mobil telekommunikációs osztály 

Cím: 1134 Budapest, Váci út 35. 

Telefon: +36 70 984 6845 

E-mail: mobilkarbantartas@digi.co.hu 

 
12. Egyéb rendelkezések 
 
12.1. A Felek megállapodnak, hogy minden információ, amelyet a Felek akár szóban vagy írásban, 
direkt vagy indirekt módon a másik Fél tudomására hoznak, bizalmasan, üzleti titokként kezelendő. 
A Felek nem jogosultak bizalmas információ átadására harmadik személy részére, és nem 
használhatják azt fel a másik Fél kifejezett, előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A jelen Szerződés 
tekintetében titkosnak és bizalmasnak minősül minden olyan információ, tekintet nélkül arra, hogy 
az mikor keletkezett és mikor jutott a Felek birtokába, valamint arra, hogy az adathordozón 
rögzítésre került-e vagy sem, amely a másik Fél működésére, eljárásaira, terveire, szándékaira, 
koncepcióira, know-how-jára, kereskedelmi titkaira, piaci lehetőségeire, üzleti kapcsolataira vagy 
egyéb üzleti ügyeire vonatkozik. 
 
12.2. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
12.3. A Felek a vitás kérdéseiket tárgyalások útján kívánják rendezni. Amennyiben ez 
sikertelen lenne, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező bíróság jár el. 
 
12.4. A Bérlő nem felel a Bérleményen elhelyezett berendezései és felszerelései által okozott 
olyan károkért, amelyek a Bérlő érdekkörén kívül eső okból következtek be, A Felek 
megállapodnak, hogy a Ptk. 6:337. § -ban meghatározott zálogjog alkalmazását kizárják. 
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12.5. A jelen Szerződés vagy annak bármely rendelkezése kizárólag írásban, mindkét Fél cégszerű 
aláírásával módosítható. 
 
12.6. A Bérbeadó nyilatkozik, hogy az általa megadott és a jelen Szerződésben meghatározott 
számlaszám hiteles, továbbá vállalja, hogy annak változásáról a Bérlő részére minden esetben 
cégszerűen aláírt írásbeli nyilatkozatba foglalt értesítést küld. Amennyiben a Bérlő a Szerződésben 
megjelölt, vagy azt követően vele ismertetett számlaszámra teljesít kifizetést, a teljesítéssel 
kapcsolatban semmilyen felelősség nem terheli. A Bérbeadó a jelen pontban meghatározott 
nyilatkozatáért teljes körű és feltétlen felelősséget vállal, megvédi és mentesíti a Bérlőt minden, a 
nyilatkozattal kapcsolatban felmerült felelősség alól, és megtéríti a Bérlő felmerült teljes kárát. 
 
12.7. Mindkét Fél kifejezetten lemond a törvény által lehetővé tett körben arról, hogy a másik Fél 
vezető tisztségviselőjével szemben a jelen Szerződéssel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy 
egyéb igényt érvényesítsen. A másik Fél vezető tisztségviselői erre a felelősségkorlátozásra 
közvetlenül hivatkozhatnak. 
 
12.8 A jelen Szerződés a Felek teljes megállapodását tartalmazza, és hatályon kívül helyez 
minden korábbi, a jelen Szerződés létrejöttét megelőző akár szóbeli, akár írásbeli ajánlatot, 
ígéretet, megállapodást, intézkedést vagy tárgyalást. A jelen Szerződéssel kapcsolatos üzletági 
szokások csak annyiban válnak a jelen Szerződés részévé, amennyiben azokról a jelen Szerződés 
kifejezetten rendelkezik, vagy az a Bérlő jelen Szerződéssel elérni kívánt céljai érdekében 
szükséges. 
 
A jelen Szerződést a Felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 
(minimum) 3 példányban aláírták. 
 
 
Budapest, 2016.  
 
 
 

.................................................................................... ………...................................................................................... 
Bérbeadó 

 
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 

Bérlő 
Florin Ungureanu ügyvezető 
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1. sz. Melléklet 

Ingatlan tulajdoni lap 
 
. 
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2. sz. Melléklet 
Térképmásolat  
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Tulajdonosi hozzájárulás 

 

Az ingatlan adatai: 

Ingatlan címe:   

Helyrajzi szám:   

 

Tulajdonos adatai: 
Név/cégnév:   

Székhely:   

Cégjegyzékszám:   

Adószám:   

 

Tulajdonos a fenti ingatlanon elhelyezendő (XXXX) kódszámú DIGI mobiltelefon 
bázisállomás létesítéséhez és működtetéséhez szükséges engedélyek, felhatalmazások 
megszerzéséhez szükséges feltétlen és visszavonhatatlan tulajdonosi hozzájárulását – a 
bérleti időszakra vonatkozóan – megadja. 

 

Bérbeadó meghatalmazza Bérlőt, hogy amennyiben szükséges, a Bázisállomás által 
elfoglalt területet az esetleges művelési ág alól Bérlő saját költségére kivonja. 

 

 

_________________; dátum 

 

 

 

.................................................................................... 
Tulajdonos 

 

 



 

 

Megbízási Szerződés 
 
Mely létrejött Pusztaszer Községi Önkormányzat (6769. Pusztaszer, Kossuth u. 45.) továbbiakban, 
mint megbízó, és Juhász Lejla egyéni vállalkozó, okleveles pénzügyi revizor (6763 Szatymaz, 
Kossuth u. 79/B, belső ellenőri regisztrációs szám: 5113064), továbbiakban, mint megbízott között  
az Önkormányzat és felügyelete alá tartozó Intézmények 2018. évi BELSŐ ELLENŐRZÉSI 
feladatainak ellátására. 
 
A belső ellenőrzés célja: 

 
A képviselő-testület által elfogadott, éves ellenőrzési programban szereplő belső ellenőrzések 
végrehajtása. 

 
 
A szerződő felek kötelezettségei és jogai, az együttműködés módja: 
 
Megbízó részéről: 
 
1. Megbízó biztosítja, hogy a megbízott folyamatosan és időben megkapja azokat az adatokat, 

dokumentumokat és információkat, amelyek munkájához szükségesek.. 
2. Megbízó biztosítja, hogy a megbízott az Önkormányzat, a Hivatal és az intézmények dolgozóitól a 

részletes, általa igényelt tájékoztatást időben megkapja. 
3. A megbízó írásban kérheti a megbízottat az általa elkövetett hibák kijavítására. 
4. A megbízó tudomásul veszi, hogy a megbízott által készített jelentést nem változtathatja meg, a 

jelentés változtatásához a megbízott írásos engedélye szükséges. 
 
Megbízott részéről: 
 
1. A megbízott minden olyan tény esetében, amelyet a megbízó részére végzett tevékenysége során 

ismert meg, titoktartás kötelezi. A titoktartási kötelezettség alól a megbízottat a megbízó 
kizárólagosan írásban mentheti fel.  

2. A megbízott köteles az ellenőrzéshez átadott dokumentációkat, jelentések valamint a megbízás 
ügyében folytatott levelezéseket 5 évig megőrizni. 

3. A megbízott a megbízó kérésére vissza kell, hogy szolgáltasson minden olyan dokumentumot, 
dokumentációt, amelyet a megbízótól vett át a megbízás teljesítése érdekében. 

4.    A  költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 
31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően: 

- elkészíti és kétévente felülvizsgálja a belső ellenőrzési kézikönyv tartalmát, 
- a belső ellenőrzési tevékenységet az államháztartásért felelős miniszter által kiadott etikai 

kódex figyelembevételével végzi 
- összeállítja a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervet, 
- belső ellenőrzési tevékenységet megszervezi,  
- amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás 

megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, a 
költségvetési szerv vezetőjének, illetve a költségvetési szerv vezetőjének érintettsége esetén a 
felügyeleti szerv vezetőjének a haladéktalan tájékoztatása és javaslattétel a megfelelő 
eljárások megindítására, 

- a lezárt ellenőrzési jelentés, illetve annak kivonatának a költségvetési szerv vezetője számára 
történő megküldése a 43. § (4) bekezdésének megfelelően; 

- az éves ellenőrzési jelentést, illetve az összefoglaló éves ellenőrzési jelentést a 48. §-ban 
foglaltak szerint összeállítja, 

- gondoskodik arról, hogy érvényesüljenek az államháztartásért felelős miniszter által közzétett 
módszertani útmutatók, 



 

 

- gondoskodik a belső ellenőrzések nyilvántartásáról, a költségvetési szerv vezetőjének 
döntésétől függően a külső ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint az ellenőrzési 
dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és az adatok biztonságos tárolásáról, 

- részt vesz a kötelező szakmai továbbképzéseken, 
- a költségvetési szerv vezetőjét az éves ellenőrzési terv megvalósításáról, és az attól való 

eltérésekről tájékoztatja, 
- kialakítja és működtetni az 50. §-ban meghatározott nyilvántartást, 
- a belső ellenőrzési tevékenység során kezelt adatokat illetően betartja az adatvédelmi és 

minősített adatok védelmére vonatkozó előírásokat,  
- megbízatásával kapcsolatban vagy személyére nézve összeférhetetlenségi ok tudomására 

jutásáról haladéktalanul jelentést tesz a költségvetési szerv vezetőjének, 
 

 
A felek kölcsönösen kijelentik, hogy a feladat teljesítése során kötelesek együttműködni és a 
szükséges felvilágosításokat egymásnak megadni. 
 
A szerződésben megjelölt feladatok teljesítésének díja bruttó 110.000Ft/ ellenőrzés, azaz Egyszáztíz-
ezer forint, melyet a megbízott által a munka elvégzését követően benyújtott számla alapján-az abban 
feltüntetett pénzintézeti számlaszámra a megbízó 5 banki munkanap fizetési határidővel 
esedékességkor - átutalással teljesít. 
  
A jelen szerződést a megbízó a szerződés érvényességi ideje alatt csak abban az esetben mondhatja fel, 
ha a megbízott a szerződésben vállalt kötelezettségeit súlyosan megszegi. 
 
A megbízott felmondhatja a szerződést annak érvényességi ideje alatt, amennyiben a megbízó a 
szerződésben vállalt kötelezettségeinek tartósan nem tesz eleget. 
 
Mindkét fél a szerződés felmondásakor köteles írásban indokolni, megjelölni azokat az okokat, melyek 
értelmében a szerződést felbontja. 
 
A szerződés érvényességi ideje: 2018. január 01 - 2018. december 31. 
 
 
A szerződés nem szabályozott kérdéseiben a feleknek A számvitelről szóló törvény előírásait kell 
alkalmazni. 
 
A szerződés mindkét fél aláírásával lép életbe. 
 
A jelen szerződés érvényességével vagy teljesítésével kapcsolatos bármely jogvita esetén a Szeged 
Városi Bíróság  illetékességét ismerik el. 
 
Pusztaszer, 2017…………… 
 
 
 
………………………………..                         …………………………………… 
 Polgármester       Jegyző 
 
 
    ……………………………. 
     Belső ellenőr 
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Pusztaszer Község Önkormányzat 
2018. évi Ellenőrzési Programja 

 
A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 

belső ellenőrzéséről - 31. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a belső ellenőrzési 

vezető – összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel – összeállította a tárgyévet követő évre 

vonatkozó éves ellenőrzési tervet. A (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az éves 

ellenőrzési terv alapja a stratégiai ellenőrzési terv és a kockázatelemzés alapján felállított 

prioritások, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások.  

Az éves  kockázatelemzést az 1. számú melléklet tartalmazza.  

 

A 2018.évi ellenőrzések típusai: 
 
a) szabályszerűségi ellenőrzés: annak ellenőrzése, hogy az adott szervezet vagy szervezeti 
egység működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek a 
hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai; 
 
b)  pénzügyi ellenőrzés: az adott szervezet, program pénzügyi elszámolásainak, valamint az       
ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások ellenőrzése; 
 
A stratégiai tervben foglaltak szerint a  belső ellenőrzésnek 2018. évre vonatkozóan, 
kockázatelemzés alapján meghatározott prioritási területei:  

I. Belső kontrollrendszer ellenőrzése, munkaügyi dokumentumok ellenőrzése, 

informatikai rendszerek ellenőrzése 

II. Költségvetés tervezés ellenőrzése. 

 
I. Szabályszerűségi ellenőrzés 
 

Ellenőrzött időszak: 2018. év 

Ellenőrzés tárgya: az Önkormányzat és költségvetési szervei, valamint a Közös 
Önkormányzati Hivatal működésének és gazdálkodásának szervezettsége, a folyamatba épített 
vezetői ellenőrzés rendszere. 

Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a működés és gazdálkodás szervezettsége és 
szabályozottsága a jogszabályi, illetve a célszerűségei és hatékonysági követelményeknek 
megfelelő-e.  

Ellenőrzés módja: a folyamatba épített ellenőrzések szabályzatainak, dokumentumainak 
vizsgálata. 

 
Ellenőrzési Program 

a pénzügyi, az informatikai és a munkaügyi feladatok folyamatba épített vezetői 
ellenőrzése és  belső kontrollrendszerének ellenőrzéséhez 

 
� A költségvetési szerv vezetője kialakította-e  a pénzügyi és  az informatikai feladatok 

szervezeten belüli kontrolltevékenységeit, melyek biztosítják a kockázatok kezelését 
és hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez. 
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� A kontrolltevékenység részeként biztosított-e a folyamatba épített, előzetes, utólagos 
és vezetői ellenőrzést (FEUVE). 

� A feladatköri elkülönítés biztosított-e. 
� A költségvetési szerv vezetője belső szabályzataiban a felelősségi köröket 

meghatározta-e.  
� A hivatal  szervezeti felépítése, annak területi tagolása, tevékenységi struktúrája, a 

döntési és hatásköri jogkörök megosztása kellően igazodott-e az ellátandó 
feladatokhoz, a hatékony működés és a gazdálkodás szempontjaihoz. 

� A belső információs rendszer kialakítása és működése megfelel-e a hivatal 
sajátosságainak, szervezeti és területi tagolásának, a belső és külső információs 
igényeknek. 

� A vezetői ellenőrzés folyamatosan és a lehetséges mértékben dokumentáltan valósult-e 
meg, a munkafolyamatba épített belső ellenőrzés zártan átfogja-e a hivatal  működését 
és gazdálkodását. 

� Van-e a költségvetési szervnek, valamint az intézményeknek jóváhagyott informatikai 
stratégiája, rendelkeznek –e informatikai biztonsági szabályzattal. 

� Gondoskodtak-e arról, hogy a biztonsági szabályzatot minden dolgozó megismerje. 
� Meghatározza-e az SZMSZ az informatikai szervezeti egységek feladatait, felelősségi- 

és hatáskörét. 
� Tartalmazza-e a munkaköri leírás az informatika feladatokat, valamint a helyettesítés 

rendjét. 
� Rendelkeznek-e az informatikai biztonsági ellenőrzést ellátó dolgozók informatikai 

képzettséggel és gyakorlattal. 
� Van-e kijelölt felelőse a szoftver-licencfeltételek betartásának. 
� Igénybe vesz-e a szervezet külső szolgáltatókat egyes informatikai fejlesztési 

tevékenységeinek ellátására 
� Szabályzatban tiltott-e az informatikai terület dolgozói és külső fejlesztői számára a 

rendszerek felhasználói adatainak megváltoztatása. 
� Rendelkeznek-e az informatikai hardver eszközök és a szoftverek teljeskörű és 

naprakész nyilvántartásával. 
� Elvégezték és dokumentálták-e az informatikai eszközökön kezelt adatok és 

adatbázisok védelmi igényének meghatározását, biztonsági osztályokba sorolását. 
� Van-e kinevezett felelőse a védelmi igény-meghatározások és az adat-tulajdonosi 

rendszer karbantartásának. 
� Rendelkezik-e a szervezet teljeskörű, naprakész és dokumentált nyilvántartással arról, 

hogy mely dolgozó milyen hozzáférési jogosultságokkal rendelkezik a szervezeti 
hálózati rendszeréhez, operációs rendszerhez, felhasználói alkalmazásaihoz, 
adatbázisaihoz. 

� Rendelkezik-e minden felhasználó egyedi felhasználónévvel, jelszóval. 
� Előírt-e, hogy a felhasználók leírják és központi helyre leadják jelszavaikat (pl. zárt 

borítékban). 
� Korlátozzák-e 3-4 sikertelen próbálkozásra a hozzáférési kísérleteket. 
� Alkalmaznak-e elektronikus aláírást egyes adatok, dokumentumok hitelességének 

biztosítására. 
� Kialakította és szabályozta-e a szervezet a vírusvédelem eljárásrendjét. Rendelkezik-e 

a szervezet a vírusvédelmi szoftver rendszeres frissítésére vonatkozó licensz-
szerződéssel. A vírusvédelemi rendszer kiterjed-e minden, az intézmény felügyelete 
alá tartozó számítástechnikai eszközre. 

� Rendelkezik-e a szervezet szabályozással az leselejtezésre vagy áthelyezésre került 
adattárolók törlésére vonatkozóan. 
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� Megbízott-e a szervezet külső szervezetet egyes adatainak, információinak kezelésére, 
feldolgozására, tárolására. 

� Tartalmaz-e a szerződés általános adatvédelmi feltételeket, az adatkezelés felelősségi 
viszonyainak meghatározásáról. 

� Szabályozott és dokumentált-e a számítógépes rendszer mentési eljárása, beleértve 
annak módját, idejét, eljárási rendjét és felelősségi viszonyait. 

� Biztosított-e a mentéseket tartalmazó adathordozók védelme. 
� A számítástecnikai eszközök nyilvántartása naprakészen, beazonosíthatóan történik-e. 
� Van-e behatolásvédelmi rendszer az épületen, melyben a számítógépeket tárolják. 
� A munkaügyi dokumentációk (kinevezések, szerződések, munkaköri leírások) 

folyamatba épített ellenőrzési rendszerét kidolgozták-e. 
Ellenőrzés módja: az informatikai rendszerrel kapcsolatos szabályzatok, dokumentumok 
vizsgálata. Számítógépek beazonosíthatóságának, biztonságának  helyszíni vizsgálata.  

II. Pénzügyi  ellenőrzés 
Ellenőrzött időszak: 2018. év 

Az ellenőrzés tárgya: az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal eredeti, illetve 

módosított költségvetése. 

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a költségvetés tervezése megalapozottan 

történt-e, megteremteti-e a feladatellátás feltételeit. 

 

Ellenőrzési program a költségvetés tervezésének ellenőrzéséhez 
 

1. A felügyeleti szerv által meghatározott követelmények biztosították-e az 
önkormányzat által fenntartott intézmények  költségvetési terveinek tartalmi és 
számszaki megalapozottságát, a költségvetési feladatok és az erőforrások összhangját. 

2. A költségvetési előirányzatok kialakításakor: 
3. a költségvetési tervezési rendszer összességében biztosította-e a feladatellátás által 

elvárt követelményeket, 
4. reálisan számba vették-e az önkormányzat a hivatal és az intézmények feladatait, 

illetve az azok ellátásához szükséges feltételeket, erőforrásokat, így az előirányzatok 
mennyire tekinthetők megalapozottnak. 

5. A Többcélú Kistérségi Társulásban fenntartott intézmények  pénzellátására 
készítettek-e finanszírozási terveket, azok megalapozottak voltak-e,  

6. A költségvetési előirányzatok teljesítése a terveknek megfelelően alakult –e, 
előirányzat módosításokra indokolt esetben, szabályszerűen került-e sor, 

7. A kiadások, bevételek tervezett és tényleges mértékének eltéréseit milyen okokra lehet 
visszavezetni. 

8. Milyen okok húzódtak meg a pénzmaradványok keletkezése mögött, a 
pénzmaradványok igénybevétele és felhasználás szabályszerűen, kellően 
dokumentálva történt-e. 

 
Az ellenőrzés módszere: a költségvetés tervezését megalapozó adatok, dokumentumok 
vizsgálta. 
 

Pusztaszer, 2017. október 13. 
Juhász Lejla 

         Belső ellenőrzési vezető 
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Kockázatelemzés Pusztaszer Község Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési  
munkatervéhez 

Kockázati tényezők Önkormányzat Közös Önkormányzati 
Hivatal 

Intézmények Sor 
szám 

 Súly Koc-
kázat 

Össze-
sen 

Súly Kocká-
zat 

Össze-
sen 

Súly Koc-
kázat 

Össze-
sen 

1 Kontrollok értékelése 4 3 12 3 4 12 4 3 12 
2 Változás, átszervezés 2 2 4 2 4 8 2 3 6 
3 Rendszer komplexitás 2 2 4 2 3 6 3 2 6 
4 Kölcsönhatás más 

rendszerekkel 
2 3 6 2 3 6 3 3 9 

5 Pénzügyi hatás 3 2 6 4 2 8 3 3 9 
6 Külső fél által 

gyakorolt befolyás 
3 3 9 2 3 6 2 2 4 

7 Előző ellenőrzés óta 
eltelt idő 

2 2 4 2 1 2 2 2 4 

8 Vezetőség aggályai a 
rendszer működésével 
kapcsolatosan 

2 2 4 2 2 4 2 2 4 

9 Pénzügyi 
szabálytalanságok 
valószínűsége 

3 3 9 3 3 9 3 2 6 

10 Jövőbeni döntésekre 
gyakorolt hatás 

3 3 9 3 3 9 3 2 6 

11 Munkatársak 
tapasztalata 
képzettsége 

3 1 9 3 4 12 3 2 6 

12 Közvélemény 
érzékelése 

2 2 4 1 3 3 2 2 4 

Összesen:   74   85   76 

 
Kockázatkezelési  mátrix Pusztaszer Község Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési  

munkatervéhez 
      

      

Magas (8-
16) biztos 
bekövetkezés 

      

    
    

Közepes 5-7) 
esetleges 
bekövetkezés 

Nem vizsgálandó 
terület 

    
  Alacsony (0-

4) ritka 
bekövetkezés 

Nem vizsgálandó 
terület 

Nem vizsgálandó 
terület 

  

Valószínűség 

 Alacsony (1-50) 
jelentéktelen 

Közepes  (51-75) 
mérsékelt 

Magas (76- 100) 
nagy 
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Pusztaszer Község 2018. évi 

 Ellenőrzési terv időrendi táblázata 

 
Ellenőrzött költségvetési szerv: Önkormányzat és Költségvetési Szervei, 
Közös Önkormányzati Hivatal 
Ellenőrzött időszak: 2018.év 
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy pénzügyi, a munkaügyi és 

az informatikai feladatok szervezettsége és szabályozottsága a jogszabályi, 
illetve a célszerűségei és hatékonysági követelményeknek megfelelő-e.  
Kockázati tényezők: a jogszabályban, szabályzatban foglaltak figyelmen 
kívül hagyása. 
Ellenőrzés időpontja: 2018. április 

Ellenőrzés 

típusa, 

megnevezése: 

Szabályszerűségi 
ellenőrzés 
a folyamatba 
épített vezetői 
ellenőrzés és a 
belső 
kontrollrendszer 
ellenőrzése 

 

Ellenőrzést végzi: Juhász Lejla   belső ellenőr           

Ellenőrzött költségvetési szerv: Önkormányzat, Hivatal 
Ellenőrzött időszak: 2018.év 
Az ellenőrzés célja: az önkormányzat, a hivatal, valamint az intézmények  
költségvetésének tervezése megalapozottan, jogszabályban foglaltaknak 
megfelelően  történt-e, illetve végrehajtása megfelelően megteremtette-e a 
feladatellátás feltételeit. 
Kockázati tényezők: a jogszabályban, szabályzatban foglaltak figyelmen 
kívül hagyása. A dokumentáció vezetésének hiányossága, nem megfelelő 
összhangja a helyi rendelettel. 
Ellenőrzés időpontja: 2018. szeptember 

Ellenőrzés 

típusa, 

megnevezése: 

Pénzügyi 
ellenőrzés 
  
Költségvetés 
tervezésének 
ellenőrzése 

Ellenőrzést végzi: Juhász Lejla   belső ellenőr           
 
 
Pusztaszer, 2017. október 13.    

Készítette:  
Juhász Lejla  
Belső ellenőrzési vezető 

 
Jóváhagyva: 2017…………………… 
 
 
………………………………..    …………………………………… 
 Polgármester        Jegyző 



Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal 
Pusztaszeri Kirendeltsége 
 

Előterjesztés 
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. október 25-i ülésére 
 
Tárgy: Tájékoztatás a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 

sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásához 
szükséges hitelszerződés megkötéséről, döntés a kezességvállalási díj fizetési szerződések 
elfogadásáról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pusztaszer Községi Önkormányzat tagja a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulásnak. A 
társulás KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési 
kötelezettség finanszírozásához szükséges a kezességvállalásról döntést hozni. 
 
Tekintettel arra, hogy a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 sz. pályázat nettó finanszírozású és a Társulás 
nem rendelkezik sem olyan számottevő bevétellel, sem pedig folyószámla hitellel, amelyből a projekt 
megvalósítása során az ÁFA finanszírozása megoldható lenne hitel felvétele vált szükségessé. 
 
A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/13-0004 sz. pályázatának 
megvalósítása során az ÁFA finanszírozásának érdekében 59/2017. (10. 12.) sz. határozatával döntést 
hozott a szükséges 800 millió Ft-os hitel felvételéről, a K&H Bank Zrt.-vel történő hitelszerződések 
megkötéséről az alábbi feltételekkel: 
 

Hitel típusa 
 

Futamidő Kamat Szerződéskötési-, 
rendelkezésre-tartási díj 

Fedezet 

forgóeszköz 
vagy 
folyószámlahi
tel 

2017. 
októberétől 
2017. 
december 
29-ig 

1 havi 
bubor 
+0,9% 

- óvadéki szerződés, Társulás 
számlájára felhatalmazó levél 
beszedési megbízásra, Stabilitási tv. 
10.§ szerinti kötelező 
egyetemleges tagönkormányzati 
kezesség 

forgóeszköz 
vagy 
folyószámlahi
tel 

2018. január 
2-től 2018. 
december 
31-ig 

1 havi 
bubor 
+0,9% 

- óvadéki szerződés, Társulás 
számlájára felhatalmazó levél 
beszedési megbízásra, Stabilitási tv. 
10.§ szerinti kötelező 
egyetemleges tagönkormányzati 
kezesség 

forgóeszköz 
vagy 
folyószámlahi
tel 

2019. január 
2-től 2019. 
december 
29-ig 

1 havi 
bubor 
+0,9% 

- óvadéki szerződés, Társulás 
számlájára felhatalmazó levél 
beszedési megbízásra, Stabilitási tv. 
10.§ szerinti kötelező 
egyetemleges tagönkormányzati 
kezesség 

 
A szükséges hitel összeg az NFP Kft. által összeállított kifizetési ütemterv és az ÁFA fizetési és 
visszaigénylési határidők figyelembe vételével került megállapításra.  



 
A hitel felvételhez szükséges kezességvállalást a Gst. 10. § (8) bekezdése alapján a Társulási Tanács 
59/2017. (10. 12.) TT sz. határozata biztosítja. 
 
A projekt 7.694.643.000,- Ft összköltségvetéssel járul hozzá a jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszer 
fejlesztéséhez. 
 
A banki költségek és a kezességvállalási díjak az önkormányzatok között a megvalósítandó 
beruházások arányában kerülnek felosztásra. 
 
A prognosztizált költségek táblázatos formában az előterjesztés mellékleteként kerültek csatolásra. 
 
A hitelkamatot Társulásnak a K&H Bank Zrt. részére minden naptári hónap végén szükséges 
megfizetni, mely összeg a Társulás a felhalmozásra került működési bevételeiből kerül kiegyenlítésre. 
 
A tényleges, tételes elszámolások alapján, a településenként fizetendő, felmerült kamatfizetési 
kötelezettségek a hitelszerződések futamidejének végén külön-külön előterjesztés keretein kerülnek 
bemutatásra a Társulás által. 
 
Tájékoztatom a tisztelt képviselő testületet, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
96. § (1) és (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat kezességet érvényesen hitel visszafizetésére 
akkor vállalhat, ha: 
 

− a hitel visszafizetése a kötelezett pénzügyi helyzetére vonatkozó információk alapján és a 
rendelkezésre álló fedezetre tekintettel – a kezesség beváltása és a kezességet vállaló általi 
egyéb többlettámogatás nélkül – kellően biztosított, 

− az állami támogatási szabályoknak megfelelő, támogatástartalmat nem vagy azt az állami 
támogatási szabályokkal összeegyeztethető módon tartalmazó kezességvállalási díj 
kikötésére kerül sor. 

 
A jogszabályi előírásoknak megfelelően tehát az Önkormányzatunk a hitelfelvételhez csak 
kezességvállalási díj kikötése esetében vállalhatnak kezességet. 
 
A hitelszerződések időtartamára számított kezességvállalási díj összegét, hitelszerződésenként 
megbontva, valamint a prognosztizált 2017. októbertől 2019. december 29-ig számított banki 
költségek településenkénti megosztását a mellékletben csatolt táblázat tartalmazza. 
 
A kezességvállalási díjak tag Önkormányzatok részére történő megfizetése érdekében 
Kezességvállalási díj fizetési szerződések megkötése válik szükségessé, melynek tervezetei jelen 
előterjesztés mellékleteként kerültek csatolásra. 
 
Tekintettel arra, hogy az általános forgalmi adó megfinanszírozására a Társulás egyéb forrással nem 
rendelkezik, kérném az előterjesztés megtárgyalását, és a kezességvállalásra vonatkozó döntések 
meghozatalát. 
 
Pusztaszer, 2017. október 19. 
 
        Máté Gábor 
        polgármester 

 
 



 

 

 

 



Kezességvállalási díj fizetési szerződés 
2017. októberétől 2017. december 29-ig terjedő időszakra 

 
Mely létrejött egyrészről 
 
Pusztaszer Községi Önkormányzat 
székhely: 6769 Pusztaszer, Kossuth utca 45. 
adószám: 15726700-1-06 
bankszámlaszám: 11735098-15354415 
képviseli: Máté Gábor polgármester továbbiakban, mint Készfizető kezes, 
 
 
másrészről a 
Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás  
székhely: 6772 Deszk, Tempfli tér 7. 
adószám: 15764357-2-06;  
bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10402805-50505149-54511009 
képviseli: Dr Botka László elnök továbbiakban, mint Jogosult között alulírott napon és helyen az 
alábbiak szerint: 
 

Előzmény 
 
A Készfizető kezesnek tudomása van arról, hogy a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 
és az NFP Kft. pályázatot nyújtott be a térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése érdekében. A 
pályázat nyertességét követően a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 sz. projekt a megvalósítási szakaszba 
lépett.  
 
A pályázat finanszírozása nettó módon történik, azaz a Jogosult, jelen esetben a Dél-alföldi Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás köteles megfinanszírozni a megvalósítás során elszámolandó ÁFA 
összegét. 
 
Társulási Tanács 59/2017. (10. 12.) TT. sz. határozatában döntött arról, hogy az ÁFA finanszírozása 
érdekében Társulás legfeljebb 800 millió Ft erejéig 2017. októberétől 2017. december 29-ig terjedő 
időszakra folyószámla hitel felvételére szerződést kössön, és felhatalmazta Király László alelnököt, 
hogy a hitelszerződést aláírására. 
 
 
Tekintettel arra, hogy készfizető kezességgel érintett Önkormányzatok a 2011. évi CXCV. törvény 
értelmében nem vállalhatnak térítésmentesen, így kezességvállalási díj megállapítására vonatkozó 
szerződés megkötése vált szükségessé. 
 

A szerződés tárgya 
 

1. Jogosult a Készfizető Kezes kezességvállalása ellenértékeként a kezességvállalás teljes 
érvényességi ideje alatt kezességvállalási díjat köteles fizetni.  

 
2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 96. § (1) és (2) bekezdése szerint a helyi 

önkormányzat kezességet érvényesen hitel visszafizetésére akkor vállalhat, ha: 
 



a. a hitel visszafizetése a kötelezett pénzügyi helyzetére vonatkozó információk alapján és a 
rendelkezésre álló fedezetre tekintettel – a kezesség beváltása és a kezességet vállaló általi 
egyéb többlettámogatás nélkül – kellően biztosított, 

b. az állami támogatási szabályoknak megfelelő, támogatástartalmat nem vagy azt az állami 
támogatási szabályokkal összeegyeztethető módon tartalmazó kezességvállalási díj 
kikötésére kerül sor. 

 
3. A fentiekre figyelemmel a Felek megállapodnak abban, hogy a kezességvállalással biztosított 

összeg után egyszeri 0,9 %/év kezességvállalási díjat állapítanak meg, melyet a 4. pont szerinti 
megosztásban jelen megállapodás aláírását követő 8 napon belül kell megfizetnie a Jogosultnak a 
Készfizető kezes pénzforgalmi bankszámlájára. 

 
4. Felek megállapodnak abban, hogy a teljes hitelösszegre vetített kezességvállalási díj 1 800 000,-Ft, 

melyből a Készfizető kezest 1654,-Ft illeti meg a beruházás arányában. 
 
5. Feleket a Szerződés fennállása alatt, különösen a tájékoztatás terén, egymás irányában fokozott 

együttműködési kötelezettség terheli.  
 
6. Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről, mely a 

Szerződés teljesítését érinti, különösen azokról, melyek a szerződés határidőben történő 
teljesítését akadályozhatják, vagy veszélyeztethetik. Felek az értesítés elmulasztásából vagy 
késedelmes teljesítéséből eredő kárért teljes felelősséggel tartoznak. 

 
7. A Szerződésben nem érintett kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb vonatkozó hatályos 

jogszabályok az irányadók. 
 
8. Jelen szerződés 2, azaz kettő egymással teljesen megegyező eredeti példányban készült, amelyből 

Feleket 1-1 példány illeti meg. 
 
 
 
Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják. 
 
 
 
 
………………………, 2017. ……………….. 
 
 
 
 
 

………………………………... 
Jogosult  

………………………………... 
Készfizető kezes 

 

 



Kezességvállalási díj fizetési szerződés 
2018. január 2-től 2018. december 31-ig terjedő időszakra 

 
Mely létrejött egyrészről 
 
Pusztaszer Községi Önkormányzat 
székhely: 6769 Pusztaszer, Kossuth utca 45. 
adószám: 15726700-1-06 
bankszámlaszám: 11735098-15354415 
képviseli: Máté Gábor polgármester továbbiakban, mint Készfizető kezes, 
 
 
másrészről a 
Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás  
székhely: 6772 Deszk, Tempfli tér 7. 
adószám: 15764357-2-06;  
bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10402805-50505149-54511009 
képviseli: Dr Botka László elnök továbbiakban, mint Jogosult között alulírott napon és helyen az 
alábbiak szerint: 
 

Előzmény 
 
A Készfizető kezesnek tudomása van arról, hogy a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 
és az NFP Kft. pályázatot nyújtott be a térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése érdekében. A 
pályázat nyertességét követően a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 sz. projekt a megvalósítási szakaszba 
lépett.  
 
A pályázat finanszírozása nettó módon történik, azaz a Jogosult, jelen esetben a Dél-alföldi Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás köteles megfinanszírozni a megvalósítás során elszámolandó ÁFA 
összegét. 
 
Társulási Tanács 59/2017. (10. 12.) TT. sz. határozatában döntött arról, hogy az ÁFA finanszírozása 
érdekében Társulás legfeljebb 800 millió Ft erejéig 2018. január 2-től 2018. december 31-ig terjedő 
időszakra folyószámla hitel felvételére szerződést kössön, és felhatalmazta Király László alelnököt, 
hogy a hitelszerződést aláírására. 
 
 
Tekintettel arra, hogy készfizető kezességgel érintett Önkormányzatok a 2011. évi CXCV. törvény 
értelmében nem vállalhatnak térítésmentesen, így kezességvállalási díj megállapítására vonatkozó 
szerződés megkötése vált szükségessé. 
 

A szerződés tárgya 
 

1. Jogosult a Készfizető Kezes kezességvállalása ellenértékeként a kezességvállalás teljes 
érvényességi ideje alatt kezességvállalási díjat köteles fizetni.  

 
2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 96. § (1) és (2) bekezdése szerint a helyi 

önkormányzat kezességet érvényesen hitel visszafizetésére akkor vállalhat, ha: 
 



a. a hitel visszafizetése a kötelezett pénzügyi helyzetére vonatkozó információk alapján és a 
rendelkezésre álló fedezetre tekintettel – a kezesség beváltása és a kezességet vállaló általi 
egyéb többlettámogatás nélkül – kellően biztosított, 

b. az állami támogatási szabályoknak megfelelő, támogatástartalmat nem vagy azt az állami 
támogatási szabályokkal összeegyeztethető módon tartalmazó kezességvállalási díj 
kikötésére kerül sor. 

 
3. A fentiekre figyelemmel a Felek megállapodnak abban, hogy a kezességvállalással biztosított 

összeg után egyszeri 0,9 %/év kezességvállalási díjat állapítanak meg, melyet a 4. pont szerinti 
megosztásban jelen megállapodás aláírását követő 8 napon belül kell megfizetnie a Jogosultnak a 
Készfizető kezes pénzforgalmi bankszámlájára. 

 
4. Felek megállapodnak abban, hogy a teljes hitelösszegre vetített kezességvállalási díj 7 200 000,-Ft, 

melyből a Készfizető kezest 6615,-Ft illeti meg a beruházás arányában. 
 
5. Feleket a Szerződés fennállása alatt, különösen a tájékoztatás terén, egymás irányában fokozott 

együttműködési kötelezettség terheli.  
 
6. Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről, mely a 

Szerződés teljesítését érinti, különösen azokról, melyek a szerződés határidőben történő 
teljesítését akadályozhatják, vagy veszélyeztethetik. Felek az értesítés elmulasztásából vagy 
késedelmes teljesítéséből eredő kárért teljes felelősséggel tartoznak. 

 
7. A Szerződésben nem érintett kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb vonatkozó hatályos 

jogszabályok az irányadók. 
 
8. Jelen szerződés 2, azaz kettő egymással teljesen megegyező eredeti példányban készült, amelyből 

Feleket 1-1 példány illeti meg. 
 
 
 
Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják. 
 
 
 
 
………………………, 2017. ……………….. 
 
 
 
 
 

………………………………... 
Jogosult  

………………………………... 
Készfizető kezes 

 

 
 



Kezességvállalási díj fizetési szerződés 
2019. január 2-től 2019. december 29-ig terjedő időszakra 

 
Mely létrejött egyrészről 
 
Pusztaszer Községi Önkormányzat 
székhely: 6769 Pusztaszer, Kossuth utca 45. 
adószám: 15726700-1-06 
bankszámlaszám: 11735098-15354415 
képviseli: Máté Gábor polgármester továbbiakban, mint Készfizető kezes, 
 
 
másrészről a 
Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás  
székhely: 6772 Deszk, Tempfli tér 7. 
adószám: 15764357-2-06;  
bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10402805-50505149-54511009 
képviseli: Dr Botka László elnök továbbiakban, mint Jogosult között alulírott napon és helyen az 
alábbiak szerint: 
 

Előzmény 
 
A Készfizető kezesnek tudomása van arról, hogy a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 
és az NFP Kft. pályázatot nyújtott be a térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése érdekében. A 
pályázat nyertességét követően a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 sz. projekt a megvalósítási szakaszba 
lépett.  
 
A pályázat finanszírozása nettó módon történik, azaz a Jogosult, jelen esetben a Dél-alföldi Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás köteles megfinanszírozni a megvalósítás során elszámolandó ÁFA 
összegét. 
 
Társulási Tanács 59/2017. (10. 12.) TT. sz. határozatában döntött arról, hogy az ÁFA finanszírozása 
érdekében Társulás legfeljebb 800 millió Ft erejéig 2019. január 2-től 2019. december 29-ig terjedő 
időszakra folyószámla hitel felvételére szerződést kössön, és felhatalmazta Király László alelnököt, 
hogy a hitelszerződést aláírására. 
 
 
Tekintettel arra, hogy készfizető kezességgel érintett Önkormányzatok a 2011. évi CXCV. törvény 
értelmében nem vállalhatnak térítésmentesen, így kezességvállalási díj megállapítására vonatkozó 
szerződés megkötése vált szükségessé. 
 

A szerződés tárgya 
 

1. Jogosult a Készfizető Kezes kezességvállalása ellenértékeként a kezességvállalás teljes 
érvényességi ideje alatt kezességvállalási díjat köteles fizetni.  

 
2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 96. § (1) és (2) bekezdése szerint a helyi 

önkormányzat kezességet érvényesen hitel visszafizetésére akkor vállalhat, ha: 
 



a. a hitel visszafizetése a kötelezett pénzügyi helyzetére vonatkozó információk alapján és a 
rendelkezésre álló fedezetre tekintettel – a kezesség beváltása és a kezességet vállaló általi 
egyéb többlettámogatás nélkül – kellően biztosított, 

b. az állami támogatási szabályoknak megfelelő, támogatástartalmat nem vagy azt az állami 
támogatási szabályokkal összeegyeztethető módon tartalmazó kezességvállalási díj 
kikötésére kerül sor. 

 
3. A fentiekre figyelemmel a Felek megállapodnak abban, hogy a kezességvállalással biztosított 

összeg után egyszeri 0,9 %/év kezességvállalási díjat állapítanak meg, melyet a 4. pont szerinti 
megosztásban jelen megállapodás aláírását követő 8 napon belül kell megfizetnie a Jogosultnak a 
Készfizető kezes pénzforgalmi bankszámlájára. 

 
4. Felek megállapodnak abban, hogy a teljes hitelösszegre vetített kezességvállalási díj 7 200 000,-Ft, 

melyből a Készfizető kezest 6615,-Ft illeti meg a beruházás arányában. 
 
5. Feleket a Szerződés fennállása alatt, különösen a tájékoztatás terén, egymás irányában fokozott 

együttműködési kötelezettség terheli.  
 
6. Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről, mely a 

Szerződés teljesítését érinti, különösen azokról, melyek a szerződés határidőben történő 
teljesítését akadályozhatják, vagy veszélyeztethetik. Felek az értesítés elmulasztásából vagy 
késedelmes teljesítéséből eredő kárért teljes felelősséggel tartoznak. 

 
7. A Szerződésben nem érintett kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb vonatkozó hatályos 

jogszabályok az irányadók. 
 
8. Jelen szerződés 2, azaz kettő egymással teljesen megegyező eredeti példányban készült, amelyből 

Feleket 1-1 példány illeti meg. 
 
 
 
Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják. 
 
 
 
 
………………………, 2017. ……………….. 
 
 
 
 
 

………………………………... 
Jogosult  

………………………………... 
Készfizető kezes 

 

 
 

 



……/2017.(………..)Kt. határozat 
 
Tárgy: Tájékoztatás a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 

sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásához 
szükséges hitelszerződés megkötéséről, döntés a kezességvállalási díj fizetési szerződések 
elfogadásáról 

 
H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T  

 
1.) Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Tájékoztatást a Dél-alföldi 
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 sz. pályázatának megvalósítása 
során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásához szükséges hitelszerződések 
megkötéséről. 
 
2.) Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 0,9%/év mértékű, beruházási 
arány alapján felosztásra került kezességvállalási díjra vonatkozó, Dél-alföldi Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács 59/2017. (10. 12.) TT. számú határozatával elfogadott 
kezességvállalási díj fizetési szerződéseket és felhatalmazza a polgármestert azok aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 
4.) Gazdálkodás helyben 
5.) Irattár 
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KÖZVILÁGÍTÁSI CÉLÚ ESZKÖZÖK 
ÜZEMELTETÉSI ÉS KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉSE 

SZERZŐDÉS AZONOSÍTÓJA: 
2017/209/01 

 
1. SZERZŐDŐ FELEK 
 
Jelen Szerződés létrejött 
 
egyrészről 
 
1.1 a közvilágításra jogszabály alapján kötelezett személy (továbbiakban: Közvilágításra 

Kötelezett): 
 
Hivatalos megnevezése: PUSZASZER KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

irányítószám:  6769 
település: Pusztaszer 

Székhelye: 

közterület és házszám: Kossuth u. 45. 
Adószáma: 15726700-1-06 
Képviseletre jogosult neve 
és beosztása: 

MÁTÉ Gábor - polgármester 

Számlavezető pénzintézete 
neve: 

 

Pénzforgalmi 
bankszámlaszáma: 

 

 
másrészről 
 
1.2 a közvilágítási célú eszközök üzemeltetését és karbantartását szolgáltató jogi 

személy (továbbiakban: Szolgáltató): 
 
Hivatalos megnevezése: DÉMÁSZ Zrt. 

irányítószám:  6720 
település: Szeged 

Székhelye: 

közterület és 
házszám: 

Klauzál tér 9. 

Adószáma: 10734441-2-06 
Képviseletre jogosult neve 
és beosztása: 

SZALMA Péter – IVR osztályvezető 
ARADI Roland - önkormányzati kapcsolatok 
osztályvezető 

Számlavezető pénzintézete 
neve: 

ING Bank N. V. Magyarországi fióktelepe 

Számlavezető pénzintézet 
swift kódja: 

INGBHUHB 

Pénzforgalmi 
bankszámlaszáma: 

13700016-02799029-00000000 

 
általában egy személyben Fél, 
együttesen Felek között, 
 
a Szerződés tárgyában (együttesen továbbiakban: Szerződés). 
 



Szerződés azonosítója: 2017/209/01 
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2 SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
2.1 Szolgáltató a Közvilágításra Kötelezett teljes közigazgatási területén a közvilágítási 

célú eszközöket a Megrendelővel kötött Szerződés szerinti teljesítés, elszámolás és a 
Megrendelő által pénzügyileg teljesített szolgáltatási díj ellenében üzemelteti és 
karbantartja a minőségi megfelelés szerint (továbbiakban: Szolgáltatás). A 
szolgáltatási díj tartalmazza a DÉMÁSZ Zrt. által a Szolgáltatás teljesítéséhez 
kapcsolódóan rendelkezésre bocsátott közvilágítási célú tárgyieszközök bérleti díját. 

 
3 NYILATKOZATOK 
 
3.1 Felek nyilatkoznak, hogy Szerződés megkötéséhez szükséges mindennemű 

felhatalmazással és megfelelő képviseleti (cégjegyzési) jogosultsággal rendelkeznek. 
 
3.2 Felek nyilatkoznak, hogy az általuk képviselt jogi személyek mindenben 

megfelelnek a jogszabályok által megkövetelt feltételeknek, ezeknek megfelelően 
működnek és az erre illetékes közhiteles nyilvántartásban be vannak jegyezve, mely 
nyilvántartási adataikat a jogszabályok szerint megfelelő időben aktualizálják. 

 
3.3 Felek nyilatkoznak továbbá, hogy Szerződés aláírásának napján ellenük nincsen 

folyamatban illetve nem indult csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás, illetve 
nem állnak csődgondnokság vagy egyéb cselekvőképességet korlátozó, avagy kizáró 
gondnokság alatt, pénzforgalmi számlájukat nem terheli zárolás vagy egyéb 
korlátozás és ilyen eljárás illetve helyzet bekövetkezéséről nincsen tudomásuk. Felek 
visszavonhatatlanul vállalják, hogy amennyiben ilyen eljárás vagy helyzet 
bekövetkezéséről tudomást szereznek, az ilyen tudomásszerzést követően a lehető 
leghamarabb ésszerű időn belül írásos formában értesítik egymást. 

 
3.4 Szolgáltató kijelenti, hogy a Szerződés szövegét kizárólag a Megrendelő részére és 

felhasználására adja át. Megrendelő kötelezi magát, hogy a Szerződés szövegét és az 
abban foglalt információkat kizárólag az arra illetékes megbízottjai (munkavállalói) 
(továbbiakban: Illetékes Személy) részére adja át, valamint felhívja figyelmüket a 
Szerződés és az abban foglalt információk bizalmas üzleti jellegére és az annak 
megfelelő bizalmas kezelésére. Szolgáltató semmilyen körülmények között nem járul 
hozzá, hogy a Szerződést részben vagy egészében Illetékes Személyeken kívül 
harmadik fél részére átadják, illetve bármilyen formában megismerhetővé tegyék 
(továbbiakban: Nyilvánosságra Hozatal). Amennyiben Megrendelő, illetve Illetékes 
Személy jogszabály vagy hatósági határozat alapján ilyen Nyilvánosságra Hozatalra 
köteles, ez esetben Megrendelő erről előzetesen írásban tájékoztatja Szolgáltatót az 
ilyen jogszabályra vagy határozatra való pontos hivatkozással. A fentiektől eltekintve 
Megrendelő a Szerződést és az abban foglalt információkat kizárólag Szolgáltató 
előzetes írásos engedélyével Hozhatja Nyilvánosságra. 

 
3.5 Megrendelő tisztában van azzal, hogy a Szerződés illetve Szolgáltatás csak abban az 

esetben teljesíthető Szolgáltató által, amennyiben Megrendelő jogilag érvényes és 
hatályos közvilágítási célú villamosenergia-ellátási szerződést kötött a jogszabályok 
alapján erre jogosult engedélyessel; továbbá Megrendelő jogilag érvényes és 
hatályos hálózati csatlakozási- és használati szerződéseket kötött a jogszabályok 
alapján erre jogosult engedélyessel; továbbá Megrendelő fizeti a Szerződésben 
meghatározott mindennemű díjakat; továbbá (megfelelő esetben) Megrendelő 
használati szerződést kötött a Szolgáltató vagy harmadik személy tulajdonában lévő 
olyan eszközökre, melyek használata révén a közvilágítási közfeladat megvalósul. 
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3.6 Szolgáltató nyilatkozik, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
által 1983/2013. sorszámon kiadott határozat alapján rendelkezik közvilágítási 
üzemeltetési működési engedéllyel. 

 
4 HATÁLYBALÉPÉS 
 
4.1 Felek jelen Szerződést 2017. november 1. (továbbiakban: Hatályba Lépés Napja) – 

2021. október 31. (továbbiakban: Lejárat Napja) időtartamra kötik (továbbiakban 
összességében: Szerződéses Időszak). 

 
4.2 Felek minden kötelező érvényű vállalás kizárása mellett kijelentik, hogy jelen 

Szerződést a Felek egybehangzó akarata szerint, ilyen tartalmú írásos megállapodás 
alapján a Szerződéses Időszak bármelyik napján további előre meg nem határozott 
időszakra – de mindenképpen a Lejárat Napja utáni időszakra vonatkozóan – 
meghosszabbíthatják. 

 
4.3 Felek egyértelműen kijelentik, hogy jelen Szerződést teljes mértékben megismerték, 

a Szerződés aláírásának napjával hatályban lévő vonatkozó jogszabályokkal és egyéb 
szabályokkal tisztában vannak, és jelen Szerződést minden befolyástól mentesen, 
szabad és egybehangzó akaratukból írják alá. 

 
4.4 Felek biztosítják egymást, hogy a Szerződés hatályba lépését semmilyen módon és 

hivatkozással nem gátolják. 
 
4.5 Felek megerősítik, hogy a Szerződésből fakadó jogokat és kötelezettségeket teljesítik 

és egymással a legmesszebbmenőkig együttműködnek, az esetleges vitás eseteket 
jóhiszeműen, egymásra tekintettel, megfelelően ésszerű időn belül igyekeznek 
rendezni. 

 
4.6 Felek vállalják, hogy a teljesítésekből és az elszámolásokból valamint pénzügyi 

teljesítésekből származó esetleges vitás ügyeiket oly módon rendezik elsősorban, 
hogy a tényleges teljesítésnek, az erre alapozott elszámolásnak megfelelően illetve 
arányosan teljesítik pénzügyi teljesítéseiket is. 

 
5 ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 
 
5.1 Eszközök: fényszolgáltatási illetve közvilágítási célú eszközök, berendezések, (aktív 

elemek) ideértve, de nem csak erre korlátozva: szerelőlapok, túláram-védelem, 
bekötővezeték, vezérlőszál, kandeláber, lámpakar, előtét, gyújtó, fázisjavító 
kondenzátor, elektronikus vezérlőegység, optikai elem, fényforrás, lámpatest 
(lámpatestház, bura, tömítés, fényvisszaverő felület, tükör, foglalat, vezetékezés, 
sorkapcsok) 

 
5.2 Fényszolgáltatás: elsősorban és minden esetben a közvilágítási-, másodsorban és a 

Szerződésben foglaltak alapján akár a térvilágítási és a díszvilágítási célú 
fényszolgáltatás 

 
5.3 Közvilágítás: olyan fényszolgáltatás, mely jogszabályban megfogalmazott, a 

települési önkormányzat vagy más fél által végzendő (kötelező) (köz)feladat 
 
5.4 Üzemeltetés és Karbantartás: lásd 1.sz. melléklet 
 
5.5 Szolgáltatás: fényszolgáltatási célú Eszközök Üzemeltetése és Karbantartása 
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5.6 Szolgáltató: a Szerződésben a Szolgáltatás nyújtására szerződött gazdasági társaság 
valamint gazdasági társasági formában működő alvállalkozói 

 
5.7 Egyéb Fényszolgáltatás: térvilágítás és díszvilágítás, mely nem közfeladat illetve 

jogszabály szerint nem kötelező feladat 
 
5.8 Közvilágításra Kötelezett: az a személy, aki a közvilágítást jogszabály alapján 

közfeladatként látja el, valamint a Szolgáltatóval a Szolgáltatási Szerződést megköti, 
a Szolgáltatási Díjat fizeti, a Szolgáltatóval a Szerződés alapján elszámol 

 
5.9 Közvilágítási Megbízott: az a személy, aki a Közvilágításra Kötelezett szerződéses 

alapú megbízása (átruházása, engedményezése) alapján a közvilágítási közfeladatot 
ellátja, valamint a Szolgáltatóval a szolgáltatási Szerződést megköti illetve a 
Szolgáltatási Díjat fizeti, a Szolgáltatóval a Szerződés alapján elszámol 

 
5.10 Szolgáltatási Díj: az a Szerződéses díj, melyet a Megrendelő a Szolgáltató részére a 

Szerződés szerinti összegben, rendszerességgel illetve határidőben, a Szolgáltató 
által végzett teljesítés alapján kibocsátott számla alapján Szolgáltató részére 
pénzügyileg teljesít 

 
5.11 Csoportos Csere: a fényforrásokat időközönként (vagyis megszabott hibaszázalék 

elérésekor) Szolgáltató lecseréli a tömeges meghibásodások megelőzése érdekében, 
melynek időpontját a Megrendelő előzetes tájékoztatásával a Szolgáltató határozza 
meg és a Szolgáltató a Csoportos Cserét a tájékoztatástól számított 6 naptári hónapon 
belül dokumentáltan elvégzi 

 
5.12 Közvilágítási Elosztási Díj: villamos hálózati (azaz nem aktív) eszközök 

üzemeltetési-karbantartási és tőkeköltségét fedező, a 64/2011 (XI. 30.) NFM rendelet 
1 sz. melléklet 2.1.2 szakasza, illetve bármilyen, azonos szolgáltatási tartalomra 
vonatkozó, hatályos jogszabálya szerinti közvilágítási elosztási díj mindenkor 
hatályos összege 

 
5.13 Közvilágítási Elosztási Díj Szolgáltatások: Közvilágítási célú hálózat napi ki- és 

bekapcsolás vezérlése; az Elosztói Közvilágítási Díj rendelet meghatározása szerinti 
közvilágítási hálózati berendezések karbantartása, javítása, cseréje, pótlása és üzemi 
eseményeinek nyilvántartása 

 
5.14 Fényforrás: a lámpatestben elhelyezett, bármilyen technológiával működtetett 

világítótest, mely közvilágítási illetve egyéb fényszolgáltatási célú fényt szolgáltat 
 
5.15 Egyedi Hibajavítás: a Csoportos Csere egyes időszakai között a lakosság illetve a 

Közvilágításra Kötelezett önkormányzati hivatala vagy Közvilágítási Megbízott 
szervezete vagy a Szolgáltató által a Szolgáltató ügyfélszolgálati csatornáin 
bejelentett nem üzemszerűen működő Eszközöket a Szolgáltató cseréli, javítja, 
pótolja, tisztítja 

 
5.16 Élet- és Vagyonvédelem: a hiányzó részegységeket (kandeláber ajtók, lámpatest 

szerelvénytér fedlapok) valamint megsérült, hibás tartószerkezetet Csoportos Csere 
alkalmával teljeskörűen, egyébként egyedi hibabejelentés alapján a Szolgáltató 
pótolja illetve javítja, cseréli, különös tekintettel a feszültség alatt álló 
berendezésrészek zárt állapotának biztosítása érdekében 
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5.17 Rendkívüli Események: baleset, rongálás, egyéb károkozás, lopás, rendkívüli 
időjárási események 

 
5.18 Beszámoló: a Szolgáltató által végzett hibajavításokról, csoportos cseréről, 

közvilágítási fejlesztésekről, a Szolgáltató által megismert rendkívüli eseményekről, 
a Szolgáltató által nyilvántartott lámpatest-leltárról, Szolgáltató helyzetéről, 
szervezeti felépítéséről, egyéb tevékenységeiről, az előző időszakra vonatkozóan, a 
Szolgáltató által készített a Közvilágításra Kötelezettnek illetve Megbízottnak 
címzett írásos beszámoló 

 
5.19 Minőségi Megfelelés: Szolgáltató gondoskodik az Eszközökkel kapcsolatos 

események, tulajdoni viszonyok nyilvántartásáról, amellyel ellenőrizhető a vállalt 
Szolgáltatási minőség. 

 
5.20 Szolgáltató Hibabejelentésre Fenntartott Ügyfélszolgálati Csatornái:  

• e-mail: kozvilagitashiba@demasz.hu 
• online hibabejelentő: https://www.demasz.hu/kozvilagitasi_hibabejelentes/ 
• telefon: 06-62-565-881 

 
 
5.21 Szolgáltatói Szankciók: Megrendelő súlyos szerződésszegése esetében, Szolgáltató 

jogosult a Szolgáltatás felfüggesztésére, vagy Szerződés ellentételezés nélküli 
felmondására, valamint a közvilágítási célú villamosenergia szolgáltatás 
felfüggesztését kezdeményezni az illetékes kereskedelmi engedélyesnél vagy esetleg 
elosztói engedélyesnél. 

 
5.22 Kárlimit: a közvilágítási célú Eszközökben bekövetkezett, szándékos károkozásra 

vagy vis maior eseményre visszavezethető károk helyreállításának költségét fedező 
pénzügyi keret, melyet Szolgáltató finanszíroz. A Kárlimit összege egy naptári évre 
vonatkozik a Szerződéses Időszak alatt, oly módon, hogy nem teljes naptári év esetén 
a Kárlimit összegét arányosan számolja Szolgáltató. A Kárlimit összegéig 
Szolgáltató saját költségére állítja helyre a fentebb hivatkozott károkat minden 
esetben az eredeti, károkozás előtti műszaki tartalommal. A Kárlimit göngyölhető a 
szolgáltatási időszak végéig. Éves limitösszeg: 100.000,-Ft, azaz egyszázezer forint. 

 
6 SZOLGÁLTATÁS TARTALMA 
 
6.1 Szolgáltató az 1.sz. melléklet szerinti Szolgáltatást nyújtja Megrendelő részére, a 

Közvilágításra Kötelezett közigazgatási területén. Jelen Szerződés időbeli és területi 
hatálya a Szerződéses Időszak alatt fennáll Megrendelő és Szolgáltató között, a 
Fényszolgáltatás műszaki megoldásától valamint az Eszközök tulajdonjogától 
függetlenül. 

 
6.2 Felek tudomásul veszik, hogy Szolgáltató jogosult alvállalkozó igénybevételére 

Szolgáltatás teljesítése során. Szolgáltató szavatolja, hogy az igénybevett 
alvállalkozó minden jogszabályi és egyéb szabályoknak megfelelően működő 
személy és annak munkájáért helytáll. 

 
6.3 Szolgáltató vállalja, hogy a Szerződésben vállalt Szolgáltatást jó minőségben, 

megfelelő időben, az igényelt mennyiségnek megfelelően végzi el, így a Szerződés 
Időszakában az Eszközök állapota biztosítja, hogy a Fényszolgáltatás a Szerződésnek 
megfelelő lesz. 
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7 SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MEGFELELÉSE 
 
7.1 Szolgáltató a Szerződésben illetve az 1.sz. mellékletben részletezett Szolgáltatást a 

2.sz. mellékletben megadott Minőségi Megfelelés garantálásával teljesíti. 
 
7.2 Minőségi Megfelelést a Felek 12 havonta (naptári évente) egy alkalommal 

vizsgálnak a Szolgáltató által készített Éves Beszámolóban foglaltak alapján. 
 
7.3 Amennyiben Megrendelő vitatja az Éves Beszámolóban foglalt adatok helyességét, 

relevanciáját vagy bármely egyéb jellemzőjét, Megrendelő ilyen jellegű észrevételeit, 
kifogásait, megállapításait és indoklását írásban eljuttatja Szolgáltató részére. 

 
7.4 A Felek vállalják, hogy a körülményekhez képest leghamarabb, maximum 30 naptári 

napon belül törekednek a szolgáltatás minőségi megfeleléséből származó vitás 
kérdés közös megegyezéses lezárására. 

 
7.5 Minőségi Megfelelés rendben, amennyiben Megrendelő az Éves Beszámoló 

kézhezvételét követő 30 azaz harminc naptári napon belül nem küld írásos kifogást 
Szolgáltató részére. Egyéb más esetben, Minőségi Megfelelésről Felek 
jegyzőkönyvet készítenek és írnak alá, mely az ebből származó esetleges elszámolás 
alapbizonylata lesz. Felek az ilyen elszámolás alapján, a jegyzőkönyv Felek általi 
legutolsó aláírási dátumától számított 30 naptári napon belül pénzügyileg 
elszámolnak egymással, de legkésőbb minden év július 31-ével bezárólag. 

  
7.6 Minőségi Megfelelés értékeléshez szükséges adatbázisokba és nyilvántartásokba 

való betekintést a Megrendelő által írásban azonosított képviselője számára 
Szolgáltató lehetővé teszi. 

 
7.7 Amennyiben a Közvilágításra Kötelezett által bármilyen mértékben illetve bármilyen 

módon tulajdonolt illetve irányított természetes vagy jogi személy, mint 
Közvilágítási Megbízott, a Szolgáltatás fizetője (vagy akár Szerződő fele), a 
Közvilágításra Kötelezett visszavonhatatlan, feltétel nélküli, egyetemleges készfizető 
kezességi garanciát (továbbiakban: Garancia) vállal Szolgáltató javára a 
Közvilágítási Megbízott által felhalmozott Szolgáltatási Díj hátralékokra, akkor az 
ilyen Garanciát a Szolgáltatási Időszak első hónapjának első napjától kérheti 
kibocsátani Szolgáltató. Az ilyen Garancia érvényessége a Szolgáltatási Időszakot 
követő második naptári hónap utolsó naptári napjáig érvényes. 

 
8 MEGRENDELŐ EGYÉB JOGOSULTSÁGAI 
 
8.1 Megrendelő jogosult Szolgáltató teljesítését jelen Szerződésben foglaltaktól eltérő 

módon, saját eszközeivel, saját költségén is ellenőrizni. Az ilyen módon és 
eszközökkel megállapított következtetéseket Megrendelő minden lényeges 
körülmény leírásával együtt írásban juttatja el Szolgáltató részére. 

 
8.2 Amennyiben ilyen eltérő módon illetve saját eszközzel, saját költségen végrehajtott 

ellenőrzés során Szerződés teljesítésére illetőleg Minőségi Megfelelésre Megrendelő 
Szolgáltatótól eltérő következtetésre jut, Megrendelő elsősorban hitelt érdemlően és 
objektív módon kell bizonyítsa Szolgáltató részére az ilyen ellenőrzési mód és 
eszköz megbízhatóságát és torzításmentességét. 

 
8.3 Szolgáltató a Megrendelő ellenőrzési módja és eszköze megbízhatóságát és 

torzításmentességét meg kell vizsgálja. Amennyiben Szolgáltató kifogásolja az 
ellenőrzési mód és eszköz megbízhatóságát és torzításmentességét, a Megrendelő 
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költségén Felek megbíznak egy harmadik szakértő felet ennek vizsgálatára és 
igazolására. 

 
8.4 Szolgáltató a Megrendelő következtetéseit minden esetben meg kell vizsgálja és arra 

írásban kell válaszoljon 30 munkanapon belül. 
 
8.5 Felek minden esetben törekednek arra, hogy jóhiszeműen járnak el és közös 

megelégedettségen alapuló megállapodást kötnek ilyen esetekben ésszerű határidőn 
belül. 

 
9 KÖZVILÁGÍTÁSI CÉLÚ ESZKÖZÖK FEJLESZTÉSE, BŐVÍTÉSE, 

ÁTALAKÍTÁSA 
 
9.1 Szolgáltató vállalja a Megrendelő igényének megfelelően a Település közigazgatási 

határain belül Szerződés aláírásának napjával el nem látott (köz)területek szabvány 
szerint Közvilágítási Célú Eszközökkel valamint Egyéb Fényszolgáltatási Célú 
Eszközökkel történő felszerelését, kiépítését Felek egyeztetését követően, külön 
írásos megállapodás (megrendelés) esetén. Felek ilyen külön írásos megállapodása 
alapján illetve indokolt mértékében, jelen Szerződést módosítják, kiegészítik vagy 
megállapodásukat külön szerződésben rögzítik. 

 
9.2 Közvilágítási Célú Eszközök fejlesztése, bővítése, átalakítása Megrendelő 

igényeinek megfelelően, Szolgáltató és Megrendelő közös helyszíni felmérése 
alapján, az érintett Megrendelő valamint Szolgáltató képviseletre jogosultja(i) által 
írásban ellenjegyzett műszaki megoldással történhet. 

 
9.3 Megrendelő vállalja, hogy Szolgáltató illetve az Elosztóhálózati Engedélyes 

tulajdonában illetve üzemeltetési felelősségében lévő Eszközökön a Szolgáltató 
illetve az Elosztóhálózati Engedélyes előzetes írásos felhatalmazása nélkül nem hajt 
végre semmilyen beavatkozást. 

 
9.4 Szolgáltató vállalja, hogy Közvilágításra Kötelezett illetve Közvilágítási Megbízott 

valamint Elosztóhálózati Engedélyes tulajdonában illetve üzemeltetési 
felelősségében lévő Eszközökön a Közvilágításra Kötelezett, Közvilágítási 
Megbízott illetve az Elosztóhálózati Engedélyes előzetes írásos felhatalmazása 
nélkül nem hajt végre semmilyen beavatkozást. 

 
9.5 Az ilyen felhatalmazást érintettek ésszerű időn belül kiadják Megrendelő vagy 

Szolgáltató ilyen jellegű írásban indokolt kérelmére, amennyiben az jogszabályba, 
egyéb szabályba, előírásba nem ütközik és Felek illetve érintett személyek 
vagyonának piaci illetve könyvszerinti értékét, fizikai és erkölcsi állapotát, 
avultságát, hasznos élettartamát a kérelmezett beavatkozás nagy valószínűséggel 
nem befolyásolja kedvezőtlenül. 

 
9.6 Megrendelő vállalja, hogy a Közvilágítási Eszközökben végrehajtott fényforrás- 

illetve lámpatestcseréket, valamint a kapcsolódó mennyiségi és teljesítményi 
nyilvántartást a lehető leghamarabb írásban elismeri, igazolja Szolgáltató felé a 
Szolgáltató vagy megbízottja által készített írásos változásbejelentő alapján. 

 
9.7 Amennyiben az ilyen cserék, fejlesztések, átalakítások dokumentált befejezését 

követően a változásbejelentőt Megrendelő ésszerű időn belül nem igazolja vissza, azt 
Szolgáltató elfogadottnak veszi és teljesítéseit ez alapján számlázhatja vagy 
Megrendelőt az ilyen Szolgáltatási célú eszközök igénybevételében akár 
korlátozhatja. 
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9.8 Külön írásos megállapodás illetve szerződés alapján, Megrendelő igényének 
megfelelően, az Elosztóhálózati Engedélyes műszaki előírásainak megfelelően, 
Szolgáltató kész az eddigiektől eltérő technológiákat (berendezéseket, eszközöket) 
felszerelni és üzemeltetni-karbantartani a közvilágítási és egyéb fényszolgáltatási 
célú hálózaton az Elosztóhálózati Engedélyes aktuális üzletszabályzatával 
összhangban, továbbá Szolgáltató hajlandó az ilyen fejlesztés pénzügyi feltételeinek 
megteremtésében közreműködni. 

 
9.9 A Fényszolgáltatási de különösen a Közvilágítási Célú Eszközök átalakításával, 

fejlesztésével, cseréjével kapcsolatos döntés, határozat meghozatalát megelőzően 
ésszerű időn belül Felek egymással egyeztetnek és ilyen döntéseiket, határozataikat 
egymás véleményének illetve műszaki, pénzügyi, kereskedelmi, tulajdonjogi 
körülményeinek, céljainak és érdekeinek figyelembevételével, a kölcsönös előnyök 
mentén, egyeztetett módon, közös egybehangzó írásos akaratnyílvánítással hozzák 
meg oly módon, hogy az a Fél illetve Felek számára nem járhat vagyonvesztéssel 
illetve vagyonuk értékének valószínűsíthető degradálódásával. 

 
 
10 TELJESÍTÉS ELSZÁMOLÁSA, DÍJ SZÁMLÁZÁSA ÉS PÉNZÜGYI 

TELJESÍTÉSE 
 
10.1 Szolgáltató által nyújtott, a 6.1. pontban részletezett Szolgáltatás átalánydíja:  

767.340,- Ft + ÁFA / év azaz hétszázhatvanhétezer-háromszáznegyven forint + 
általános forgalmi adó / év (Szolgáltatási Díj), Szerződés megkötése naptári évében 
érvényes árszinten. 
Az átalánydíjról havonta készül számla, a számla összeg a Szolgáltatási Díj 1/12 
része: 63.945,- Ft + ÁFA / hó azaz hatvanháromezer-kilencszáznegyvenöt forint + 
általános forgalmi adó/hó, Szerződés megkötése naptári évében érvényes árszinten. 

  
10.2 Amennyiben Megrendelő nem kéri a Csoportos Cserét továbbá Megrendelő nem 

rendeli meg és szerződi le a Csoportos Cserét a Szolgáltató által alkalmazott szakmai 
szabályok szerint műszakilag indokolt állapot elérését követő 2 azaz kettő naptári 
hónapon belül, az esetben Szolgáltató jogosult a Komplett szolgáltatási csomag 
átalánydíját a következő havi számlázáskor kibocsátandó szolgáltatási számlában 
legfeljebb 50%-kal azaz ötven százalékkal növelni. Ezt a növekedést Megrendelő 
elfogadja, nem vitatja, és a számla esedékességekor ezt a növelt Szolgáltatási Díjat 
mindennemű visszatartástól illetve jogfenntartástól mentesen megfizeti Szolgáltató 
részére. 

 
10.3 A Díjak kifizetését Felek akkor tekintik pénzügyileg teljesítettnek, amikor azt a 

Szolgáltató bankszámláján jóváírta az illető bank (pénzintézet). 
 
10.4 Szolgáltató által nyújtott, egyedi megrendelésen alapuló Szolgáltatás külön díja az 

1.sz. Mellékletben meghatározott egyedi díjelemek vagy külön megállapodások 
alapján állapítható meg, melyek Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. 

 
10.5 Szolgáltató jogosult az érvényben lévő éves díjtételeket (kivéve: Közvilágítási 

Elosztási Díj) módosítani évente március hó 31-ig, április 1-jei fordulónappal, a 
megelőző naptári év december 31-én érvényesen dokumentált lámpatestek 
mennyiségének valamint az előző naptári év KSH szerinti éves fogyasztói árindex, 
mint inflációs tényezőnek megfelelően. Amennyiben a fogyasztói árindex változása 
negatív előjelű, a díjtételek módosítása során a lámpatestek mennyiségi változását 
veszik figyelembe Felek a módosítás során. 
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10.6 A Szolgáltatási Díj, az egyéb díjak és adók, a lámpatestek, a teljesítmények és egyéb 
feltételek változásai jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. 

 
10.7 A Szolgáltató jogosult a teljesítésére vonatkozó, a szerződés 1. sz. melléklete alapján 

az átalánydíj 1/12 részét tartalmazó számlát a tárgyhónapot követő hónap első 
munkanapjától benyújtani Megrendelő részére. Az átalánydíjról szóló számla - 
határozott időre szóló elszámolás alapján - kiállítása a hatályos Áfa tv. 58.§ előírásai 
szerint történik. Szolgáltató az egyedi ajánlat alapján meghatározott díjakról az 
egyedi megrendelésben szereplő munka elvégzését követően a Megrendelő által 
aláírt teljesítésigazolás birtokában állíthatja ki számláját. Szolgáltató a fenti 
számlákat a tárgyhónapot követő hónap legkésőbb 15-ik naptári napjáig kibocsátja, 
és Megrendelő címére postázza. Megrendelő a Szerződés szerinti díjakat banki 
átutalással, legkésőbb a számla kibocsátását követő 30 naptári napra megfizeti 
Szolgáltató bankszámlájára. 

 
10.8 Nemfizetés illetve késedelmes fizetés esetén Megrendelő a mindenkori Polgári 

Törvénykönyvben vállalkozók közötti szerződésre meghatározott mértékű, naponta 
elszámolható késedelmi kamat fizetését visszavonhatatlanul vállalja. Amennyiben 
Megrendelő jelen Szerződésben megállapodott bármely fizetési kötelezettségének 
nem, vagy nem a Szerződésben meghatározott módon és időben tesz eleget, 
Szolgáltató jogosult – a rendkívüli felmondás mellett – a Szolgáltatás részbeni vagy 
teljes szüneteltetésére valamint a tér- és díszvilágítás részleges vagy teljes körű 
lekapcsolására, továbbá a Közvilágítás teljesítményének részleges vagy teljes körű 
korlátozására mindaddig, amíg Megrendelő a Szerződésben megállapított fizetési 
kötelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget. 

 
10.9 Amennyiben Megrendelő az adott naptári évben minden a Szerződésből származó 

pénzügyi kötelezettségét határidőben teljesítette, az esetben Szolgáltató a 
Szerződésben meghatározott Szolgáltatási Díjból, az adott naptári évet követő első 
havi illetve időszaki elszámolásával egyidőben visszatérítést nyújt, mely az adott 
naptári évben illetve a Szerződéses Időszakban kiszámlázott és pénzügyileg 
teljesített szolgáltatási díjak nettó összegének 1%-a, de legfeljebb 150.000 Ft azaz 
százötvenezer forint naptári évente. Ez a visszatérítés az adott naptári évet követő 
március 31-ig történő jóváírást jelenti, megfelelő bizonylatolás esetén. 

 
10.10 Amikor a Közvilágítási Megbízott a Közvilágításra Kötelezett írásos szerződéses 

alapú megbízása (átruházása, engedményezése) alapján a közvilágítási közfeladatot 
ellátja, valamint a Szolgáltatóval a szolgáltatási Szerződést megköti, a Szolgáltatási 
Díjat fizeti, a Szolgáltatóval a Szerződés alapján elszámol, akkor az előbb felsorolt 
esetek bármelyike esetében Szolgáltató jogosult kérni, Közvilágításra Kötelezett 
kötelessége kiadni egy visszavonhatatlan, feltétel nélküli, egyetemleges készfizető 
kezességi intézményt (vagy banki garanciát) Szolgáltató javára, mely készfizető 
kezességi intézmény a Szerződésben olvasható mindennemű díjak megfizetését 
garantálja. A készfizető kezességi intézményt (vagy banki garanciát) Közvilágításra 
Kötelezett Szolgáltató első írásos felszólítását követően, a fenti bármely eset beállta 
esetén, köteles 30 azaz harminc naptári napon belül kiadni. Amennyiben a készfizető 
kezességi intézményt (vagy banki garanciát) nem a jogszabályoknak és a nem 
Szerződésnek megfelelően állították ki, az esetben Szolgáltató jogosult rendkívüli 
felmondással, bármilyen kompenzáció, kártérítés nélkül megszüntetni Szerződést. 

 
 
 
 



Szerződés azonosítója: 2017/209/01 

 

Szignó helye                                                       Oldal: 10 / 16                                          Szignó helye 
 

11 SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 
 
11.1 Felek kötelezettséget vállalnak, hogy – amennyiben jelen Szerződést nem kívánják 

meghosszabbítani vagy a Lejárat Napja előtt azt meg akarják szüntetni vagy esetleg 
jogszabályi előírás miatt a Szerződés meghosszabbítása aktuális Szerződő Felek 
között nem valószínűsíthető – a jelen Szerződés megszűnése előtt legalább 60 azaz 
hatvan munkanappal az Eszközök üzemeltetésére és karbantartására, a Szolgáltató 
illetve Elosztóhálózati Engedélyes tulajdonában lévő közvilágítási és egyéb célú 
Eszközök használatára használati szerződést kötnek és az Eszközökön végezhető 
beavatkozások és feltételek pontosítására vonatkozóan egy harmadik feles üzemviteli 
megállapodást kötnek a Fényszolgáltatás de különösen a Közvilágítás 
folytonosságának megfelelő minőségben való fenntartása érdekében. 

 
11.2 Jelen Szerződés megszűnik Szolgáltató rendkívüli felmondásával a Megrendelő 

súlyos szerződésszegése esetén illetve Megrendelő rendkívüli felmondásával a 
Szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén. 

 
11.3 Szerződés megszűnésekor a Megrendelő Szerződés szerinti fennálló összes fizetési 

kötelezettsége - ideértve a megszűnésig felgyűlt esedékes és lejárt tartozásokat 
valamint a felmondási időszakra vonatkozó szolgáltatási díjakat - egy összegben 
válik esedékessé, amit Megrendelő köteles megfizetni Szolgáltató számára a 
megszünés napját követő 30 azaz harminc naptári napon belül. 

 
11.4 Felek Szerződés megszűnésekor és bármelyik fél általi szerződés felmondása esetén 

a végrehajtott Csoportos Csere költségének a hátralévő élettartamára eső időarányos 
összegével kötelesek elszámolni és Megrendelő az elszámolás alapján megállapított 
összeget köteles megfizetni Szolgáltató számlája alapján 30 azaz harminc naptári 
napon belül. Szerződés megszűnésekor a Felek minden fizetési kötelezettsége 
azonnal esedékessé válik. Felek a csoportos csere megkezdése előtt jegyzőkönyvbe 
rögzítik Csoportos Csere egy lámpatestre vetített átalánydíját és a meghibásodás 
mértékének hibaszázalékát. 

 
11.5 A fizetendő hányad meghatározására az alábbi képlet szolgál: 

Dcs: csoportos csere egy lámpatestre vetített inflációval növelt átalánydíja 
Hcs: csoportos csere megkezdésekor az adott fényforrástípus meghibásodási aránya 
Hsz: szerződés megszűnésekor az adott fényforrástípus meghibásodási aránya 
Mi: csoportos cserével érintett lámpatest darabszám 
M: csoportos csere költéségének hátralévő élettartamra eső hányada 
M = Dcs * Mi * [(Hcs - Hsz) /Hcs] 
A Felek a szerződés megszűnésekor a Csoportos Cserék során felmerülő 
karbantartási ráfordításoknak az elvégzett csere hátralévő élettartamára eső 
hányadával kötelesek elszámolni és a Megrendelő a fenti elszámolás alapján 
megállapított összeget köteles megfizetni a Szolgáltató számára 30 azaz harminc 
naptári napon belül. 
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12 SÚLYOS SZERZŐDÉSSZEGÉS 
 
12.1 Megrendelő Súlyos Szerződésszegésének minősül, ha Szerződésben részletezett 

díja(ka)t egy naptári éven belül 3 azaz három alkalommal pénzügyileg késedelmesen 
teljesíti vagy a Szolgáltató írásos felszólítása ellenére pénzügyileg nem rendezi 
illetve a pénzügyi teljesítést jogalap nélkül megtagadó/elutasító értelmű formális 
nyilatkozatot akár szóban, akár írásban tesz vagy a készfizető kezességi intézmény 
kiadási kötelezettségének nem tesz eleget. 

 
12.2 Szolgáltató súlyos szerződésszegésének minősül, ha Szolgáltató erre a célra 

rendszeresített ügyfélszolgálati csatornáin a Megrendelő által bejelentett életveszély 
elhárításával kapcsolatos javítási, karbantartási igényt a Szerződésben meghatározott 
határidőre nem teljesíti egy naptári éven belül legalább 5 azaz öt alkalommal. 

 
12.3 Megrendelő súlyos szerződésszegése esetében, Szolgáltató Szolgáltatói Szankciókat 

jogosult alkalmazni. A Szolgáltatói Szankciók közül a Közvilágítási célú 
villamosenergia szolgáltatás felfüggesztését Szolgáltató akkor hajthatja végre, 
amikor az illetékes polgármesteri hivatalt és jegyzői hivatalt, a rendvédelmi 
hatóságot (rendőrséget), a közútkezelő hatóságot, tűzoltóságot, katasztrófavédelmet 
ezen szándékáról írásban értesítette. 

 
12.4 Súlyos szerződésszegés esetén Felek élhetnek a rendkívüli felmondás lehetőségével. 

A Szerződés rendkívüli felmondása esetén Felek egymással szembeni minden 
esedékes és lejárt illetve számított tartozása azonnal esedékessé és fizetendővé válik. 

 
 
13 VIS MAIOR 
 
13.1 A vis maior olyan véletlenen múló, kivételes esemény, amely a Szolgáltató és a 

Megrendelő működésétől függetlenül következik be, az adott műszaki állapotban 
nem elhárítható, nem előrelátható, és nem meggátolható. 

 
13.2 Így különösen, de nem kizárólagosan a vis maior esetkörébe tartoznak a természeti 

katasztrófák (árvíz, szélvihar, földrengés, tűzvész), háborús esemény, szabotázs, 
felkelés, sztrájk, szándékos rombolás, merénylet, stb. 

 
13.3 Felek a vis maior bekövetkezésének elismerését a következő további feltételekhez 

kötik: az érintett Fél erről értesíti és részletes tájékoztatást ad a másik Félnek, amint 
az ésszerűen elvárható a helyzet beállta után; érintett Fél minden ésszerű erőfeszítést 
megtesz teljesítési akadályoztatásának elhárítására; és mindezek nem nyújtanak 
mentesítést a vis maior helyzet beállta előtti kötelezettségek alól. 

 
13.4 Vis maior esetén Felek kötelesek ésszerű erőfeszítéseket tenni azért, hogy a 

gyakorlatilag lehetséges legrövidebb időn belül megszüntessék azon okokat, amelyek 
késleltetik, vagy akadályozzák jelen Szerződés értelmében fennálló szerződéses 
kötelezettségei teljesítésében, és köteles ésszerű lépéseket tenni a másik Félnek 
okozott károk enyhítésére.  
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14 VITÁS ÜGYEK RENDEZÉSE, IRÁNYADÓ JOG 
 
14.1 A vitás ügyekben Felek kölcsönös készségüket fejezik ki a megegyezésre. 

Megegyezés hiányában a Szegedi Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék 
kizárólagos illetékességét kötik ki.   

 
14.2 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyéb vonatkozó 
jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

 
 
15 VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 
15.1 Jelen Szerződés csak a Szerződő Felek által aláírt írásbeli okirattal módosítható. 

Szerződő Felek vállalják, hogy a Szerződés közösen elhatározott módosítását közös 
akarattal 30 munkanapon belül végrehajtják. 

 
15.2 Jelen Szerződés csak a Szerződő Felek által aláírt írásbeli okirattal mondható föl, 

csak rendkívüli felmondással mondhatják föl, rendes felmondásnak helye nincsen. 
 
15.3 A fentiek tanúsításaként Felek jelen Szerződést – amely 2 azaz kettő eredeti 

példányban készült melléklettel együtt – gondos áttanulmányozás után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, kellően meghatalmazott képviselőik útján 
jóváhagyólag, fenntartások nélkül a lenti keltezéssel aláírták. 

 
15.4 Az 1. sz., 2. sz. és 3.sz. melléklet jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.  
 
 
Kötelezettségvállalás 
pénzügyi ellenjegyzése: 
 
 
 
 __________________________  ______________________________  
  MÁTÉ Gábor 
 pénzügyi ellenjegyző polgármester 
 

Pusztaszer Községi Önkormányzat 
Közvilágításra Kötelezett 

Aláírás helye és kelte: 
 

Pusztaszer, 2017. _________________ ___. 
 
 
 
 __________________________  ______________________________  
 SZALMA Péter ARADI Roland 
 IVR osztály Önkormányzati kapcsolatok osztály 
 osztályvezető osztályvezető 
 DÉMÁSZ Zrt. DÉMÁSZ Zrt. 
 

Szeged, 2017. _____________ ___. 
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1.sz. melléklet 
SZOLGÁLTATÁS TARTALMA 

  Szolgáltatási tartalom DÍJátalány 
Opciós 

tartalom 
DÍJopciós 

Élőszemélyes, élőhangos, 0-24 h, 7/7 napos hibacím-felvétel- és -rögzítés X átalány     

Személyes ügyfélkapcsolattartó   X átalány     

Személyes közvilágítási mérnök-menedzser   X átalány     

Közvilágítási fényforrások csoportos cseréje és garanciája X átalány   

Közvilágítási optikai elemek cseréje, pótlása     X egyedi ajánlat 

Közvilágítási optikai elemek tisztítása     X egyedi ajánlat 

Közvilágítási hálózat feszültségmentesítése       X egyedi ajánlat 

Közvilágítási (kompakt fénycső, nagynyomású nátrium) fényforrások egyedi hibajavítása X átalány     

Közvilágítási (kisnyomású nátrium, fémhalogén) fényforrások egyedi hibajavítása X átalány   

Közvilágítási villamos felszálló csatlakozóvezeték javítása, cseréje X átalány     

Közvilágítási villamos szerelvénylap karbantartása X átalány     

Élet-, vagyon- és érintésvédelem fenntartása közvilágítási aktív elemeken X átalány     

Közvilágítás aktív elemekben rendkívüli események által okozott kár helyreállítása     X egyedi ajánlat 

Közvilágítási aktív elemekben okozott kár-limit (kockázati összeg) X átalány     

Közvilágítási üzemeltetési és karbantartási szolgáltatói felelősségbiztosítás X átalány     

Közvilágítási aktív elemek korrózióvédelme       X egyedi ajánlat 

Éves beszámoló a közvilágítási aktív- és passzív elemek hibajavításairól X átalány     

Havi beszámoló a közvilágítási aktív- és passzív elemek hibajavításairól     X egyedi ajánlat 

Közvilágítási fényforrások mennyisége, teljesítménye, összetétele-nyilvántartás X átalány     

Alapszintű hibaelhárítási idő (alapszintű minőségi vállalás) X átalány     

Emeltszintű hibaelhárítási idő (emeltszintű minőségi vállalás) X átalány     

Kizárólag közvilágítási célú kandeláber esztétikai festése, díszítése     X egyedi ajánlat 

Helyszíni bejárás (lámpatest és fényforrás felmérés) és dokumentálása     X egyedi ajánlat 

Ideiglenes csatlakozások bekapcsolása, mérése, elszámolása     X egyedi ajánlat 



 

 

2.sz. melléklet 
MINŐSÉGI MEGFELELÉS GARANTÁLÁSA 
 

Szolgáltatások Átalány Opciós Minőségi Megfelelés Nem megfelelőség ellentételezése (Ft nettó) 

Csoportos Csere X  
szerződött halmozott egyedi hiba-százalékos mutató 
elérését követő 6. naptári hónap végéig végrehajtani 

100.000 Ft / esemény 

Optikai Elem tisztítása, cseréje, 
pótlása 

X  
Csoportos Csere folyamán teljes körűen 

50.000 Ft / esemény 

Egyedi Hibajavítás: emeltszintű X   

egyedi fényforrás meghibásodás a hibabejelentés 
rögzítésétől számított 8 naptári nap 

100 Ft / esemény 

Éves Beszámoló X   tárgyévet követő év január 31-éig 
5.000 Ft / esemény 

Havi Beszámoló   X tárgyhónapot követő 25-ik naptári nap 
1.000 Ft / esemény 

Fényforrások mennyisége, 
teljesítménye, összetétele-
nyilvántartás 

X   

minden év január 31-éig 

1.000 Ft / esemény 
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3.sz. melléklet 
KÖZVILÁGÍTÁSI FÉNYFORRÁS LELTÁR 

2017.09.27         

Pusztaszer 

FF. tip 
Egység telj. 

[W] 
Lpt. 

Telj [W] 
Db Telj [kW] 

Összesen: 219 12,99 
Kpfcs 1×36W 47 166 7,80 

NNa 1×250W 285 1 0,29 

NNa 1×70W 85 51 4,34 

NNa 2×250W 570 1 0,57 

 
 
Mind a kompakt fénycsövek, mind a nagynyomású nátrium lámpatestek csoportos cseréje befejezésének időpontja 2016.07.27., melynek során 165 db 
kompakt fénycső és 55 db NNa lámpatest cseréjére került sor. 
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