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Máté Gábor polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Egyre fogyatkozunk, nem tudom azért-e 
mert idősek szoktak általában jelen lenni és már egyre nehezebben jutnak el ide. Eddig mindig az 
újságon keresztül is meg tudtuk hirdetni dolgot, de azt gondolom azért elég sok csatornánk 
meghirdettük ezt, bár személyesen külön-külön senkit nem hívtunk. Gondoltuk, aki érdeklődik, az 
majd jön, ráadásul most elég szűken vagyunk helybe is, ezért is óvakodtunk attól, hogy ha itt 40-
50-en vagy annál többen megjelentek volna, akkor nehezen tudunk helyet adni. Sajnálom, hogy 
csak ennyi érdeklődő van, ettől függetlenül nem fog elmaradni érdeklődés hiányában, mert 
mindenkit megtisztelünk azzal, hogy aki az idejét szánta arra, hogy itt meghallgassa dolgainkat és 
esetleg még kérdéseket is tegyen fel, azt gondolom ez egy olyan fórum, ahol információkat lehet 
cserélni oda, vissza. Az is igaz, hogy mivel kis település vagyunk nincs az az információ, ami 
azonnal el ne juthatnak hozzánk, vagy el ne mehetne oda, akit érint. Azért viszonylag napi 
kapcsolatban vagyunk egymással és az én ajtómon is rendszeresen kopogtatnak, akinek 
problémája van és meg tudjuk oldani a dolgokat. Az ilyen közmeghallgatásnak inkább az a célja, 
hogy egy összegzést tegyünk az elmúlt évről és az elképzelésekről. Ezt fogjuk a mai nap is tenni. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai egy kivétellel, aki igazoltan van távol, Gyurászné 
Marika a távollétét igazolta, határozatképesek vagyunk, a hét fős tagságból jelen van hat fő. Két 
napirendi pont van, egyrészt az elmúlt évről a történésekről beszámoló, illetve a jövő év 
programjai. Ez volt így meghirdetve, de közben alakult egy másik kötelezettségünk. Azért ezt a 
képviselők tapasztalják, hogy időnként a terveiket átírják különböző kötelezettségek és első 
napirendi pontnak javasolnám és a másik két napirendi pont második és harmadikra minősülne, 
egy határozati javaslatot a jövő évi közmunka programmal kapcsolatosan. A közmunka programba 
való benevezésünk igényli azt, hogy egy képviselő-testületi határozat jóváhagyja a terveket, az 
elképzeléseket. Mivel ezt a napokban kell, megoldjuk ezért ezt most, hogy ne kelljen egy újabb 
testületi ülést összehívni ennek kapcsán ezért erre a testületi ülésre tettem be. ennek az 
ismertetését, mivel ezt ma tudtuk összerakni meg fogom tenni, nem olyan veszélyes horderejű 
dolog, amibe nem lehetett volna dönteni. Ez a javaslatom a napirendi módosításra, ez 
összességében három napirendi pont. Lett volna még egy negyedik napirendi pontunk is, de arra 
mivel nem megfelelő előkészítést kaptunk a társ önkormányzattól, illetve a Csengele Pusztaszer 
közös önkormányzati hivatal megfelelő szakmai oldaláról illetve a képviselők nem tudtak 
megismerkedni ezzel az anyaggal ezért ezt én pillanatnyilag majd a következő testületi ülésre 
tesszük, hogyha ez annyira sürgős lesz, hogy az idén még meg kell, tegyük. Nem lesz nagy 
horderejű, de mégis fontos, hogy betartsuk a szabályokat, hogy az idén vagy majd a januári 
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testületi ülésen megoldjuk. Ezt majd jegyző úrral megbeszéljük, hogy melyik részét vállaljuk be. 
van-e egyéb napirendi pontra javaslat, kérdezem a képviselő-testület tagjaitól. Amennyiben nincs, 
akkor, aki elfogadja, ezt a három napirendi pontot, akkor 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: 
 
107/2017.(XII.11.)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.) Kérelem benyújtása a 2018. évi járási startmunka programokra 
2.) Polgármester beszámolója az elmúlt év eredményeiről és a következő időszak terveiről 
3.) Közérdekű kérdések, vélemények felvetése a lakosság részéről 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Irattár 
 
 
 
1. napirendi pont: Kérelem benyújtása a 2018. évi járási startmunka programokra 
 
Máté Gábor polgármester: Az első napirendi pont, a jövő évi közmunka program tervezéséhez a 
képviselő-testület határozat jóváhagyása. Ez a következőről szól. Tudjuk azt, hogy most már évek 
óta közmunka programban olyan 15-20 közötti, vagy ha még ránk erőszakolnak több embert, 
akkor néha még többet is alkalmazunk. A jövő évi tervezés alapján a Startmunka program 
keretében két témakörben kívánunk pályázni. ez pedig a belterületi közutak karbantartása az egyik 
program a másik program pedig a külterületi mezőgazdasági utak karbantartása. Az előző években 
mindig volt a csapadék elvezető árkok karbantartása is a rendszerbe a belterületi utak helyett, 
illetve most lett az helyett betéve. Ezt azért gondoltuk így, mert az átereszek oldalfalainak nagy 
része már elkészült, kis hiányosság még van. Szemlélve a pályázati kiírást mivel a belterületi utak 
karbantartására jelentős mennyiségű alapanyagot is tudunk vásárolni és járdák építésére is van 
lehetőség benne, ezért azt javaslom a képviselő-testületnek, hogy a maradék néhány támfalat 
természetesen meg fogjuk építeni de, koncentráljunk inkább a belterületi utak esetében egyrészt 
az utak karbantartására, de legfőképpen a járdák építésére. Fölmértem a dolgot, körülbelül olyan 2 
millió 600 ezer forint az, amit alapanyagra, eszközökre, munkaruhára költhetünk a közmunka 
program keretében. Fölmértem az utcákat is, hogy melyik utcákban lenne legfontosabb, hogy 
járdákat építsünk és azt gondoltam, hogy azokat az utcákat vennénk előre, amelyekben nincsen 
semmilyen burkolat. Itt tapasztaljuk, hogy a kis forgalmú utcákon hiába van járda, mindenki az 
úton közlekedik, de ott ahol nincsenek, ez azt jelenti, hogy a déli oldala a településnek illetve a 
Hétvezér sorra koncentrálnánk. Mintegy 1 km-es távhosszat mértem be az utak vonatkozásában. 
Azt mondhatom, hogy az összes ide tartozó utat betennénk ebbe és ennek az anyagköltsége jó 
eséllyel bele fog férni ebbe a dologba. Most tapasztaltuk azt ebben az évben, hogy építettünk 
járdát, meg tavaly is építettünk közmunkásokkal járdát, összealakult egy olyan 2-3-4 fő, aki ezt 
megfelelő felelősséggel és megfelelő minőségben meg tudja tenni. a tempóról néha vannak 
hiányosságaink, hogy milyen gyorsan épül a járda, de az biztos, hogy ha megépül, akkor az 
legalább jó lesz. Ez a legfontosabb része a dolognak, nem csapják össze, de igyekszünk nyilván 
ezeket a dolgokat befejezni. A másik a mezőgazdasági utak nem változik az eddigiekben is ez a 
téma volt benne. A létszámot úgy alakítanánk, hogy 10 fővel mozdulnánk rá a belterületi utakra, 
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azért tettük ide a 10 főt, mert a létszámhoz igazodik az, hogy mennyi eszközvásárlást tudunk 
betervezni. Minél többen vannak, annál nagyobb keret szolgál erre, 10 fővel a belterületi utak 
karbantartására pályáznánk és 7 fővel a mezőgazdasági földutak karbantartása a téma. Körülbelül 
ennyi az ezzel kapcsolatos információ. Van-e kérdés esetleg, először a képviselőktől kérdezném. 
Van-e valami hozzászólás, ötlet, gondolat?  
 
Ocskó László képviselő: Bennem merült fel a kérdés, hogy a belterületi járdaépítésnél, milyen 
szélesre lenne építve egy járda?  
 
Máté Gábor polgármester: 1 m 20 cm-re számolunk.  
 
Ocskó László képviselő: Az a gondolat merült fel bennem, hogy sok idős elektromos kiskocsival 
közlekedik, hogy el tudjanak rajta közlekedni.  
 
Máté Gábor polgármester: Igen, jó a kérdés. 1m 20 cm, és úgy fogjuk tenni, hogy 20 cm-t 
elhagyunk a telekhatárnál. Itt most megépítettük a Pályasöröző felé a járdást, meg a Fő utca 
mellett is a járdát, ha van, kerítés nem fogjuk a kerítésnek nekiépíteni a járdát, hanem elhagyunk 
egy 20 cm-es sávot egyrészt, hogy ott lehet virágokat rakni, másrészt azt a részt úgy sem 
használja közlekedésre. Azét bizonyos térnek lennie kell, így sokkal gazdaságosabban tudjuk a 
járdát kihasználni. A kerítéstől 20 cm-re indulna a járda és 1 m 20 cm-es járdát építünk. Erre, ha 
rákészülünk megfelelő technológiát kidolgozzuk, akkor képesek lesznek a fiúk ezt megoldani. 
köszönöm a kérdést.  
 
Ocskó László képviselő: Köszönöm.  
 
Máté Gábor polgármester: Jelenlévőktől kérdezem, hogy ötlet, kérdés, vagy, hogy mire 
figyeljünk? Amennyiben nincsen, akkor, aki ezt a határozatot 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: 
 
108/2017.(XII.11.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Kérelem benyújtása a 2018. évi járási startmunka programokra 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelmet nyújt be a 2018. évi járási 
startmunka programokra, ezen belül a Belterületi közúthálózat karbantartása programelem 
keretében 10 fő, Mezőgazdasági földutak karbantartása programelem keretében 7 fő 
közfoglalkoztatott alkalmazásával. 
 
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a kérelem pozitív elbírálása esetén a Képviselő-testület 
támogatja az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárások megindítását. 
 
 
Határidő: 2018. január 5. 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Csongrád Megyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 
4.) Gazdálkodás helyben 
5.) Irattár 
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2. napirendi pont: Polgármester beszámolója az elmúlt év eredményeiről és a következő 
időszak terveiről 
 
Máté Gábor polgármester: következő napirendi pont, az én beszámolóm az elmúlt évről. Azt 
mondhatom, hogy nagyon jó érzés volt ezzel a társasággal együtt dolgozni, ezzel a csapattal, 
akiket itt mellettem láttok. Nekem mindig nagy öröm volt minden testületi ülésre beülni, készülni 
és utána hazamenni is, mert tényleg nagyon jó érzés volt azt látni, hogy mindenféle politikai 
irányultságtól mentesen, mindenféle személyeskedés és rosszindulattól mentesen mindenki 
határozottan a falu érdekét szolgálva gondolkodott, tevékenykedett és viselkedett itt a testületi 
üléseken és egyáltalán bármilyen önkormányzati rendezvényen vagy hivatalos összejövetelen. Azt 
gondolom, hogy minden képpen az önzetlenség, tisztesség és a felelősség tudat és az empátia volt 
az, ami jellemezte a testületi ülésünket. Én ezt itt meg is köszönöm annak a csapatnak, akik itt 
mellettem áll. Azt gondolom, hogy megköszönöm a választóknak is igazából, hogy felelős döntést 
hoztak. Olyan embereket hoztak ide a testületbe, akik képesek a falu érdekeit megfelelően és 
példásan képviselni. Ennek az eredménye az is, hogy azért a településre, ha bármilyen idegen 
bejön, nem felejti el nekem elmondani, hogy egyszerű, de rendezett és láthatóan rendben lévő 
települést lát és elég sok jó szót és dicséretet szoktam fogadni és nyilvánvaló, mint önkormányzat 
és a hivatali dolgozók, az önkormányzati dolgozók a közmunkások nagyon sokat tesznek ezért, de 
a lakosság is megfelelő felelősséggel viszonyul a település iránt. Tudjuk azt, hogy a közterületek, a 
magánterületek előtti közterület az mindig az ott lakó embernek a feladata, ennek a rendben 
tartása. Vannak nehéz gócpontjaink, természetesen, amikkel küzdenünk kell, amikhez 
folyamatosan figyelmeztetni kell, időnként keményebb eszközökhöz is nyúlnunk kell. Azt 
mondhatom, hogy alapvetően a település jelentős 95%-nál nagyobb része teljesen kifogástalanul 
kezeli ezeket a dolgokat. Konkrétan, egyszer indítottunk egy eljárást patkányirtás miatt, eléggé 
komoly károkozás történt az idei évben tavasszal a falu déli részén a Mező utca és a Kossuth utca 
által befoglalt részben. A megfelelő hatóságok felé jelezve ezt a dolgot azt javasolták számunkra az 
ÁNTSZ részéről, hogy ezt a patkánymentesítést csak úgy lehet megoldani, ha az egész blokkot 
mérgezés alá vesszük. Ennek folytán az összes ott lakót összehívtam egy ilyen stratégiai 
megbeszélésre, hogy mi lenne a feladat és milyen áldozatokat kell erre vállalni. Mindenki egytől 
egyig eljött erre a megbeszélésre és mindenki, még az is akitől az egész gócpont indult 
együttműködő volt ebben a témában, úgy anyagilag mint hogy beengedte a területére a 
gázmestert, aki minden egyes portán elhelyezett méreg ládákat és a gócpontoknál pedig a 
szakszerű patkánymentesítést elindította. Azóta nem kaptam visszajelzést, tudni kell, hogy ez nem 
örök élet, mivel maga a helyzet nem oldódott meg a mai napig sem, bár már minden féle hatóság 
felé mentünk. Nem csak egy ilyen terület van, kettő-három van ilyen a faluban, amik 
elhanyagoltak és nehéz a tulajdonosokkal szót érteni, de igyekszünk. A másik komoly probléma a 
kutyák kérdése, számomra mindig érthetetlen, hogy aki nem képes a kutyájával megfelelően 
bánni, nem képes megfelelő körülményeket teremteni számára az miért tart kutyát. Nem kötelező 
kutyát tartani. Nem egyszerű a helyzet ugyanis az önkormányzatnak a hatásköréből ezeket a 
hatósági eljárásokat kivették évekkel ezelőtt és a Járási Hivatal tud eljárni ebben az ügyben. Éppen 
a mai nap tettem egy feljelentést, a Járási Hivatal felé, ugyanis az önkormányzat egyik dolgozója 
érintett volt munkaidőben egy kutyaharapás tényében. Azt gondoltam, ha eddig a szép szó nem 
használt, akkor majd most a hatósági eljárás talán majd nem csak őneki, hanem majd esetleg 
másoknak is példaként fog szolgálni. Azt történt, hogy egy közmunkást egy kutya megharapott, 
elment orvoshoz és akkor azt mondtam, hogy ha a komoly eljáráshoz az kell a hivatalok felé, hogy 
vér folyjon akkor ez most megtörtént. Ezt most nem hagyjuk annyiban, nem hagytam azt, hogy az 
illető tegyen feljelentést, hanem azt mondtam, hogy mivel ez egy önkormányzati dolgozó 
munkaidőben történő kutyaharapása ezért ezt mi önkormányzati keretek között fogjuk végig vinni. 
Igyekszünk megfelelő publicitást adni neki, hogy tanuljanak belőle azok, akik egyébként nem 
hajlandóak a jó szóra mozdulni. Mondanám, hogy a belvíz csatornák gyakorlatilag főleg a fő 
elvezető csatornák teljesen rendbe lettek téve, de tudni kell azt, de most egyelőre csak egyetlen 
egy személy, aki olyan helyen lakik, ahol a portája előtt ilyen csatorna van, sőt kettő, az árkoknak 
a karbantartása, rendbe tétele az ott lakónak a feladata. Most azt gondolom mindent megtettünk 
annak érdekében, hogy ez a továbbiakban rendbe tartható legyen. Ezzel együtt, ha valaki úgy érzi, 
hogy az ő energiáját, az ő lehetőségeit meghaladja az, amit ott tenni kellene és látja, akkor én ezt 
mindig szívesen veszem, ha valaki jön és jelzi, hogy ezt meg kellene csinálni, de nem tudja 
megoldani. Akkor megpróbálunk valami segítséget tenni. vannak olyan porták, például a Vastag 
tanár bácsi portája, nem várhatjuk el, hogy a 93 éves ember ott a hosszú portája mellett rendbe 
tegye az utat. Természetesen ezt mi önkormányzatilag rendezzük. Van több ilyen porta is, ahol 
nyilván nem várható el, bármennyire is ez a szabály, hogy az ott lakó ezt megtegye. Ha valaki 
olyat tapasztal, hogy az árkok olyan mértékben és nem az ő elhanyagolása miatt alakul, akkor 
ebbe be tudunk segíteni. A közbiztonság vonatkozásában azt mondhatom, hogy még mindig a 
Kistelek környéki települések és általában a Kistelek Járás az országos közbiztonsági helyzetéhez 
képest magasan jobb helyzetben van. ez a magasan jobb helyzet Pusztaszer vonatkozásában még 
fokozottabb, mert ezek a hat településből Pusztaszer a legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb első 
második helyen szokott általában lenni. Ez továbbra is így van, én azt gondolom, hogy ez 
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elsősorban a lakosságnak köszönhető. Nagyon sok tájékoztatót tartottunk. Általában ezek a 
bűncselekmények, vagy szabálysértések nem annyira a lakosokhoz köthetők, hanem a súlyosabb 
dolgokat bejövő emberek csinálták, de időnként vannak azért itteni lakosok is akik bizonyos nem 
elfogadható cselekedeteket tesznek, de ez annyira nem jellemző. Azt gondolom, hogy ez 
köszönhető egyrészt annak, hogy egy viszonylag jó közösség van Pusztaszeren, köszönhető a 
körzeti megbízottunknak, aki megfelelő jelenlétet biztosít, amikor szükséges. Reméljük, hogy új 
megyei rendőrkapitányunk tesz, hogy ez továbbra is így legyen, én legalábbis jeleztem feléjük, 
hogy ezt nem szeretném, ha ez nem javulna, hanem romlana ez a helyzet, igyekszünk ez ügyben 
lépni. Fontos változás volt az év alatt az önkormányzati tevékenységben az, hogy a temető 
ravatalozóját a Kegyeleti Kft üzemelteti és éveken keresztül jött a teljesen jogos visszajelzés, hogy 
a ravatalozó gondnoka nem kellő odafigyeléssel és nem kellő megértéssel kezeli a rá bízott 
ügyeket. Nem volt egyszerű találni a helyére, megfelelő embert. A Makráné Erzsike személyében, 
őt sikerült rábeszélnem, hogy vállalja el ezt a feladatot, kisebb zökkenőkkel indulva itt a fizetése 
körül meg a feladata körül voltak egyeztetni való dolgok. Ezek sikerültek és azt mondhatom, hogy 
nagyon komolyan néha a hatáskörét is túllépve, néha fékezni kell, mert nevezem én ezt 
lelkesedésnek, ami időnként túlteng, és már fékeznem kell, mert már olyan dolgokat is csinál, ami 
nem az ő feladata. Azt el kell ismerni, hogy nagyon gondosan és nagyon precízen csinálja azt, amit 
kell, úgy hogy én azt mondom, hogy mindenkinek kérem a türelmét és toleranciáját Erzsike felé, 
ha időnként nagy vehemenciával tud dolgokat elindítani. Ha ez probléma jelezzék nekem, én majd 
Erzsikével elbeszélgetek, de az biztos, hogy nagyon gondosan és nagyon nagy energiával csinálja 
ezt a feladatot. Sajnos a temetőnek a további területe az önkormányzati kezelés alatt van, annak a 
gondozása állandó saját felügyeltet igényel. A temető gondnokunknak a kezét folyamatosan fogni 
kell, mert az önálló munkát nem olyan mértékben csinálja ahogy én elvárnám. Az ő helyére sem 
tudok leakasztani egy alkalmas embert, nem tolonganak ezért az állásért sem. Fontos ügy szokott 
lenni és évek óta visszatérő téma volt a játszótér helyezte. Tudjuk azt, hogy beleszaladtunk egy 
ilyen visszafizetéses történetbe, amibe teljesen hibátlanok voltunk legalábbis azt gondoljuk, hogy 
jóhiszeműen jártunk el. Ennek az idén pont került a végére, az egész ügyünk fölkerült a kúriára, a 
leges -leges legfelső igazságszolgáltatási szintre ahol Lomnici Zoltán volt a bírója az ügyünknek, 
egy öt perces bírósági tárgyalás keretében papírunk van róla, hogy az eljárása az MVH-nak 
jogszerűtlen volt és mi gyakorlatilag nem lehettünk volna kötelezettek arra, hogy ezt az összeget 
kifizessük. Az összeget viszont kifizettük azért, mert a BM-től megkaptuk ezt az összeget, hogy 
ennek mi lesz a sorsa ez még nem egyszerű. Minket kár nem ért az a lényeg, és az erkölcsi 
veszteséget is helyre tettük gyakorlatilag. Ha már a pályázatoknál vagyunk, akkor erről beszélnék, 
mert szép számmal állunk előtte, meg már bonyolódtunk bele, kezdtünk bele a pályázatok 
megvalósításába. Tudni kell azt, hogy a 2014-2020-as időszakra szolgáló Európai Uniós pályázatok 
ez az úgy nevezett TOP-os, Területi Operatív Program keretében valósulnak meg. erre a 
pályázatokat már a két évvel ezelőtt beadtuk, megítélésre. Sajnos nagyon hosszú időbe telt mire 
ezekről visszajelzéseket kaptunk. Igazából pályázatot adtunk be az óvoda, bölcsőde kialakítására. 
Ez arról szólt, hogy 7 fő bölcsődei létszámot tudjunk megfelelően szakszerűen ellátni, ehhez 
kapcsolódóan lehetett az óvoda épületének energetikai további korszerűsítését megoldani és 
további építést lehetett betervezni, erre a pályázatra fűztük rá azt az épületet, ami itt most 
mellettünk épül. Igazából ez egy óvodai tornaszobának épül most a pályázati rendszerbe, de van 
benne öltöző, zuhanyzó, ami egy ilyen tornaszobához szükséges. Természetesen egy kistelepülés 
nem engedheti meg magának azt, hogy egy-egy helyiséget csak egy célra használjon. Úgy ahogy a 
szociális szolgáltatónkat a hét minden napján gyakorlatilag üzemeltetjük, egész más témában és 
ezt itt is így fogjuk tenni. azt gondolom, ezzel föl tudjuk szabadítani, ami a civil megmozdulások, a 
jógázás, női torna meg ilyenek, amik vannak, ezeket a különböző szabadidős tevékenységeket 
majd ebbe a területbe be tudjuk ágyazni. A mérete a régi kultúrház méretéhez képest több mint 
duplája lesz, én azt gondolom, hogy egy 150 főt kényelmesen le fogunk tudni ültetni úgy, hogy 
még a színpad is el fog férni. Tudni kell, hogy ennek az épületnek nem volt korlátlan lehetőségünk, 
hogy meddig nyújtózkodjunk, itt be voltak határolva egyrészt az anyagi keretek, ugyanis az óvoda 
létszámához lehetett igazítani azt, hogy mennyit költhetünk, és mekkora épületet lehet építeni. Ez 
eleve be volta határolva másrészt az is, hogy mekkora keret áll erre rendelkezésre, ebbe sajnos 
egy olyan kultúrház amilyet az álmainkban megjelent azt nem volt lehetőség, de a terveket így 
csináltuk meg azért, hogy színpad is legyen. Most pillanatnyilag a tornaszoba építéséhez színpadot 
nem tudtunk bevarázsolni a pályázatba, mert az teljes mértékben nem támogatott dolog volt, ez 
csak önerőből lehetett volna megcsinálni. Ilyen önerő pedig nem áll rendelkezésünkre, ezért két 
lépcsőben próbáljuk ez majd megoldani. úgy van megtervezve az épület, hogyha egy újabb 
pályázat keretében vagy valamilyen más anyagi forrásból, ha hozzájutunk ilyen eszközhöz, akkor 
egy színpad még továbbépíthető lesz egy 6 m-es további épület rész, egy színpadhoz tartozó 
öltözővel és vizes blokkal várat magára. Ezt majd reméljük, hogy záros határidőn belül még 
megépíthető. Folyamatban van és én azt hittem mire idáig jutunk addigra már a piactér épületet 
már állni fog, de sajnos nem tud állni és ennek az a legfőbb oka, ami az összes pályázatnál, nem 
csak Pusztaszeren, hanem az egész országban felmerül. Az előbb említettem, hogy két év telt el, a 
pályázat beadása és a pályázatnak az összeállítása óta. Ha valaki a tömeg kommunikációs 
eszközöket hallgatja, akkor tapasztalja, úton útfélen halljuk, hogy az építési anyagok és építési 
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költségek jelentősen megnövekedtek az elmúlt 1-2 évben. Sajnos arra jutottunk, hogy az a 
tervezett költség, amire a pályázatok szolgálnak 100%-os pályázatok voltak önkormányzatnak 
elvileg nem kellett volna anyagiakat beletenni, ezen már túlhaladtak és gyakorlatilag ilyen 20-25-
30%-os túl költségek jelentkeznek ahhoz a pályázathoz, ami volt. nyilván ezt a plusz költséget a 
pályázat nem tartalmazza és valószínűleg nem is tudjuk más forrásból beszedni. El kell 
gondolkodni azon, hogy az önkormányzatunk milyen módon tud hozzájutni esetleg olyan kerethez 
vagy tud-e valami félretett vagy megtakarított keretből ehhez hozzátenni annyi összeget, hogy 
ezek megoldhatók legyenek. Ennek az lett a sora, hogy végül a piactér esetében a mérnökkel 
csináltunk egy műszaki tartalommódosítást, bizonyos olyan részei az épületnek, amik nem feltétlen 
szükségesek esztétikai jellegűek inkább, azokat visszább vettük, egyszerűbb megoldásokat 
kerestünk. Ezek után készítettünk egy új költségvetést, és kiderült, hogy olyan 3,5 millió forintos 
túllépésünk van, még így is. erre az önkormányzat az elmúlt testületi ülésen hozott egy 
határozatot, hogy az önkormányzat saját önerőként bevállalja. Ehhez majd nekünk kell megfelelő 
pénzügyi keretet biztosítani. Pillanatnyilag van olyan eszközünk, olyan módszerünk, amivel ezt 
biztosítani tudjuk, reméljük, hogy a következő pályázatok is, amik még előttünk állnak át kell majd 
ezeket gondolni, hogyan lesz megoldható. Gondolok itt a polgármester hivatal energetikai 
korszerűsítésére, itt a nyílászárók cseréje, hőszigetelés, födémszigetelés van képbe, illetve egy 
hőszivattyús fűtés kiegészítés, ami egy 40 milliós pályázatnak a része. Ennek a kidolgozása 
folyamatban van, még nem tudjuk, hogy ez mennyi plusz költséget fog majd igényelni. 
Akadálymentesítés is van ebben a dologban. Én remélem, hogy nem kell ezekre a pályázatokról 
lemondanunk és fogjuk tudni kordában tartani a költségeket és fogjuk tudni állni majd azt a plusz 
költséget, ami esetleg, fölmerül ezekkel kapcsolatosan. Ezek voltak az Európai Uniós TOP-os 
pályázatok, ezen felül is vannak nyertes pályázataink. Azt tudjuk, hogy a Belügyminisztérium is kiír 
pályázatokat, minden évben szoktunk pályázni, általában az Egészségházra, de még sosem 
nyertünk. Az idén szerencsére nyertünk egy 27-28 milliós keretet erre. Ennek a kidolgozása is 
most folyamatban van, valószínűleg ez a jövő év első felében mindenképpen meg szeretnénk ezt 
oldani. Ez egy kicsit jobban kezelhető, kevesebb előírással bíró pályázat volt, de sajnos ebbe a 
pályázatba nem tudtuk beleépíteni, mert azt viszont nem engedte a fogorvosi széknek a felújítását. 
Pillanatnyilag az önkormányzat úgy döntött, hogy megbíztuk Emesét azzal, hogy ő szakmailag 
valamilyen formában érintett, hogy dolgozzon ki egy tervet arra, hogy a fogorvosi rendelő hogyan 
lesz felújítható, mennyiből milyen formában és hogy ebbe az önkormányzat mennyire tud 
anyagiakat előteremteni majd. Megfelelő kereteket tudunk-e biztosítani rá? Ha ezek kialakulnak, 
akkor az önkormányzat meg fogja hozni a felelős megfelelő döntését. Az Egészségház esetében 
akadálymentesítés és hőszigetelés, illetve nyílászáróknak a cseréje van szintén a porondon. Azzal, 
hogy el fogjuk bontani az egész régi központban lévő épületet, a könyvtárnak is helyet kellet 
találnunk. Én a Somogyi könyvtára kihívtam, hogy melyik épület az, ami szerintük a 
legmegfelelőbb, melyiket szeretnék, úgy mond birtokba venni üzemeltetésre.  Két lehetőség volt, 
az egyik a templom helyének a cseréjével tulajdonunkba került imaház lett volna az egyik 
lehetőség, nyilván amíg a templom nem épül fel, oda nem tudunk könyvtárat telepíteni. A másik 
pedig a parti iskolában a szolgálati lakásnak a területe. A somogyi könyvtár úgy döntött, hogy ezt 
az iskola közeli épületet alakítsuk át. Természetesen nem teljesen alkalmas arra az épület, hogy a 
könyvtár ott működjön, sok hiányossága van. erre is éppen most volt egy pályázat, amire 1 millió 
600 ezer forint, értékben tudtunk pályázni, ebből a nyílászárót meg az épület megközelíthetőségét 
tudjuk megoldani, illetve a vizesblokk kialakítását. Ez is most előttünk álló feladat, van szépen 
feladatunk. Van még nyilván olyan, ami nem teljesen minket terhel, de minket érint. Az egyházzal 
elég jó a kapcsolatunk, most már évek óta gyűrjük a templom építését. A templom alapkő letétele 
megtörtént, az építési engedélyezési tervek már beadásra kerültek, sőt elfogadásra kerültek. Annyi 
híja van még a dolognak, hogy ott a belső tervezést is meg kell oldani, a padokat, az oltárképet, az 
oltár, különböző dolgait is meg kell tervezni. Ez már nem az építésztervező, hanem belső építész 
meg különböző szobrászok végzik. Dolgoznak rajta, úgy hogy én azt gondolom, hogy most már jó 
esély van arra, hogy tavasszal a templom építése elkezdődhessen. Ugyanez mellett számomra 
teljesen meglepő módon megkeresett engem az egyház, hogy üzemeltetve az iskolát a mi iskolánk 
megfelelnek annak, hogy egy pályázat keretében sportcsarnokot építsünk az iskolához. Ennek is 
nekimentünk, pillanatnyilag az egyház beadott egy pályázatot, az iskola mögötti részen ahol ez a 
szikkasztó domb van, egy sportcsarnoknak az építésére, ami egy 15x30 méteres tornaterem 
kialakítását és az ehhez szükséges előírásos szertárakat, öltözőket, vizes blokkot tartalmazza. Úgy 
hogy az iskolából a folyosóról lehetne megközelíteni ezt a dolgot, ezen a dolgon dolgoztunk pár 
hetet, hónapot.  Ez a pályázat beadásra került, nem tudom még, hogy hol tart. Nekünk nem 
nagyon kell csak az együttműködésünket biztosítani, anyagi forrásokat nem. Ezen felül viszont elég 
sok munka van vele, azért oda kell tenni magunkat, hogy legyen valami. Ha most itt sok vállalkozó 
lenne, akkor még tudnék beszélni még egy pályázatról, de azért elmondom, meg más csatornára is 
megpróbáljuk föltenni. A LEADER program keretében az önkormányzatunknak van egy olyan 17 
milliós kerete, aminek jelentősebb részét vállalkozók pályázhatják meg. Ez a napokban fog eldőlni 
és január közepe felé tervezik, hogy a kiírások megjelennek. Ennek nagy részét nem 
önkormányzati beruházásra, hanem települési vállalkozások fejlesztésére lehet majd bepályázni, 
erről majd megfelelő információt fogunk közölni. Nézzük most a szociális kérdéseket. Mindig 
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kényes kérdés szokott lenni, tudni kell az, hogy az önkormányzatunknak van egy bizonyos szociális 
kerete, ebből kell megoldani azokat a szociális problémákat amik, jelentkeznek. Itt a 
gyermekétkeztetésre, a fűtéstámogatásra, települési támogatásra fordíthatunk kereteket. Ezekbe 
igyekszünk mértéktartóak, lenni, és nem herdálni ezt az összeget. általában inkább azokon tudunk 
ilyen formában segíteni, akik egy adott pillanatban jött probléma keletkezett, amit most meg kell 
oldani, mert sürgős, mert akkora összeg nem áll a rendelkezésére, viszont azt meg kell oldani. Aki 
folyamatosan nem tud, jövedelemhez jutni annak azt kell, mondjam, ő saját maga is tehet róla, 
mert ma már nem munkaerő felesleg, hanem hiány van és a vállalkozók alig tudnak megfelelő 
munkaerőt találni és nekünk is a közmunka programba azért szép számmal tudunk embereket 
bevonni a rendszerbe. Ezzel együtt azt mondom, hogy nyilván senkit sem fogunk hagyni, hogy 
meg fagyjon, a lakásában vagy éhen haljon, azért ekkora odafigyeléssel vagyunk. Minden évben 
szoktunk megfelelő támogatásokat adni céltámogatásokat, így az idén is 12 ezer forintot tudtunk 
adni minden pusztaszeri általános iskolásnak, illetve azoknak, akik önhibájukon kívül valamilyen 
egészségi okok miatt más iskolába kell járniuk. Most már rendszeren kérdezgetik tőlem az idősek, 
hogy kapnak-e idén az idősek is valamilyen támogatást? Tavaly 10 ezer forintot tudtunk számukra 
biztosítani, minden 70 év fölöttinek, ezek mindig az év vége felé fűtés támogatás címén szoktak 
alakulni. Az önkormányzati ilyenkor év végén megnézi, hogy milyen keretek állnak még 
rendelkezésére, ha ezeket a kereteteket nem használjuk, föl akkor vissza kell, fizessük. Ezt el kell 
költenünk célszerűen.  Ilyenkor november végén, december elején már látjuk azt, hogy mekkora 
eszköz áll rendelkezésünkre. Az idén 1 millió 300 ezer forint, keret szolgált arra, hogy az időseknek 
mindenféle meg kötés nélkül a 70 év felettieknek támogatást tudjunk adni. Ez most 7 ezer forint 
összegben fog megvalósulni. Ezzel együtt azt mondom, hogy azért nem vizsgáljuk azt, hogy 
rászorult-e vagy nem az illető, mert nyilván 70 év fölöttiek között vannak, akik nem feltételen 
szorulnak rá erre a 7 ezer forintra, viszont mindenkinek lehetősége van, hogy ezt a 7 ezer forintot 
odaadjuk valakinek, ha úgy érzi, hogy nem rászorult. Van is egyébként erre példa. Hasonló keret 
az, ami a lakosságnak a jólétét vagy a komfort érzetét szoktuk javítani az a képviselői keret. Tudni 
kell azt, hogy 1990 óta Pusztaszer Községi Önkormányzatának egyetlen egy képviselője sem 
fogadott még el, képviselői döntés alapján nincsen tiszteletdíja a képviselőknek. Viszont minden 
képviselőnek az idén 250 ezer forint a rendelkezésére áll, hogy különböző közcélokra a saját 
döntése alapján ezt a keretet felhasználja. Az idén is többen is voltak, akik ezzel éltek, jöttek civil 
szerveződések, különböző rendezvényekre különböző eszközökre, különböző vásárlásokat tudtunk 
megoldani ezzel. Támogatásokat tudtunk megoldani, illetve ennek egy része, amit nem biztos, 
hogy föl tudott használni a képviselő-testület akkor az alapítvány számlájára is átutalható volt. 
természetesen ezzel el kell számolni, ennek nagyon szigorú szabály van, a képviselők tudják 
megmondani, valamire nem is tudjuk ezt elkölteni. Általában meg szoktuk találni a módszerét, 
hogy hogyan tudjuk ezt a támogatást, ezt a képviselői alapot felhasználni. A települési 
kommunikáció terén, lehet, hogy a mai nap is azért történt a részünkről így, mert nem tudtuk 
mindenkihez eljuttatni a személy szerinti meghívót. Ezt régebben a Hírfutárral oldottuk meg, 
pillanatnyilag bármilyen formában az utóbbi megjelent Hírfutárba tettünk felhívást, hogy a Hírfutár 
szerkesztőt keres, aki szívesen foglalkozna azzal, hogy a település közügyeit leírja az újságba és 
ezt gondozza. Sajnos a fellángoló lelkesedés általában egy-két újság erejéig szokott tartani. Én 
nagyon sokat tudok ebben segíteni, de egyrészt törvényileg nem vállalhatom azt, hogy én 
szerkesszem az újságot, mert törvényileg tiltva van a polgármester számára, magának az újságnak 
a nyomda alá szerkesztését megcsinálhatom, de nem írhatom a cikkeket az első oldaltól a 
nyolcadik oldalig. Minden képpen olyan formában kellene ezt megoldani, hogy valaki ezt tudná 
vállalni, de sajnos erre a mai napig megfelelő alkalmas embert nem találtunk, aki ezt tudná vinni, 
így egyelőre akkor tud Hírfutár megjelenni, ha én azt mondom, hogy akkor csinálunk valamit. 
Viszont van valami kis menekülési útvonalunk ez a Facebook oldal, ma már a 70 év fölöttiek is 
sokszor Facebookoznak, csak ez nem a teljes kommunikáció helyettesítését szolgálja. Annyiból 
jobb, mint az újság, hogy naprakészek tudunk lenni, bármelyik pillanatban tudunk rá információt 
föltölteni. Bátorítok mindenkit, hogy keresse az információkat a Facebook oldalunkon és a 
pusztaszeri honlapunkon, bár ott inkább statikus információk vannak. A napi információk a 
Facebookon mindig megtalálhatók. Nagyon komoly civil kezdeményezések vannak a faluban, az 
utóbbi időben, olyan összetartás és olyan pozitív viszonyulás van a közösségi élethez, hogy nagyon 
szép eredményeket tudunk felmutatni. Gondolok itt nyilván elsősorban és mindenekelőtt a legfőbb 
szervezőre a Pusztaszer Községért Közalapítványra, aki a különböző civil megmozdulásoknak 
rendszeres támogatója és nagyon meg tudja könnyíteni az önkormányzatnak a finanszírozó 
tevékenységét. Aztán itt vannak a sportolóink a lábtoll labda keretében az idén is országos 
bajnokok és nagyon komoly sporteredmények születtek a PISZE keretében. Őket is igyekszünk 
támogatni. A jogilag szervezett egyesületek keretében megalakult az idén a Pusztaszeri Hétvezér 
Vadásztársaság, egy 8 ezer hektáros területtel, és 14 fővel. Én azt gondolom, hogy nagyon szépen 
alakítják itt a dolgaikat. Remélem, hogy mindenkinek a megelégedésére fog majd a vadásztársaság 
is működni. Aztán nagyon pozitív eredménye lett a Lovas Egyesület és a szülőkből szerveződött 
társaság, akik idén 2-3 olyan nagy kaliberű programot szerveztek a faluban, amelyik minden 
képpen példaértékű és az önkormányzat maximálisan mellé áll ezeknek a rendezvényeknek.  
Nagyon nagy szükségünk van az ilyen megmozdulásokra, mert a polgármesteri hivatalban nincs 
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pillanatnyilag olyan fizetett személy, aki ilyen falusi programok szervezésével hivatásszerűen tudna 
foglalkozni. Azok a rendezvények tudnak megvalósulni, amikre a civil érdeklődés és áldozat 
vállalási készség is van. az önkormányzat mindig odaáll ezek mellé a kezdeményezések mellé és 
igyekszünk segíteni az ilyen elképzeléseknek a fejlesztését. Ilyen alapon működik például a Dalárda 
is, rendszeresen minden héten minden csütörtökön összejön a társaság, nagyon jó hangulatú 
beszélgetések, éneklések vannak. készülnek programokkal, különböző rendezvényeken föllépnek, 
viszik Pusztaszer pozitív hírét ezekre a rendezvényekre. Ezek általában nyugdíjas rendezvények, de 
mindig zenei dolgokról szól. Hasonló szerveződés a sakkosoknak a tevékenysége. Ők is kéthetente 
jönnek össze. Ezeknél a rendezvényeknél mindig azt tapasztaljuk, hogy ha van egy vagy két 
ember, aki 100%-osan képes odaállni egy ügy mellé akkor azok mennek. Ha az ember kiesik ebből 
a rendszerből, akkor bizony nagy veszélybe kerül, nem biztos, hogy van, aki mellé tud állni. Nem 
tudom, hogy a civil szerveződésekből hagytam-e ki valakit. Van még egy, ami az idén alakult, 
ahogy az előbb elmondtam, hogy amikor van egy vagy két ember, aki komolyan gondolja és tenni 
is hajlandó érte, jó példa erre a Bálint által szervezett body kör. Bérleti díjat nem fogadunk el 
tőlük, de ha valami áldozatot kell vállalni valamiért, akkor a felelősségem is sokkal nagyobb iránta. 
Nagyon jól működik ez a dolog is és a Bálintnak is köszönjük, hogy ő ezt a vállán viszi. Nagyon 
szépen működik, van forgalom is, jönnek-mennek a fiatalok és rend van körülöttük és ez nagyon jó 
dolog. még egy dolgot szeretnék mondani, meg volt hirdetve a karbantartói állás az 
önkormányzatnál. Ottó nyugdíjba vonul nagy bánatomra, mert nagyon sokrétű, nagyon sok 
dologhoz értő, nagyon tisztességes, nagyon becsületes ember személyét fogjuk így nem 
mindennaposan igénybe venni. Ottó bejelentette, hogy a megfelelő munkával töltött ideje után 
nyugdíjba kívánna vonulni. Meghirdettük az állást, nagyon magasan volt a léc, nem egyszerű az ő 
helyére találni embert. Tudomásul kellett vegyük, hogy egy másik Ottót nem tudunk produkálni, 
így kerestük a megfelelő embert. Hatan jelentkeztek az állásra, megfelelő végzettségeket előírtunk, 
ebből ketten nem voltak megfelelő végzettségűek, egy fő túl magas végzettségű volt viszont kevés 
tapasztalattal. Végül ketten maradtak a rendszerbe, végül azért döntöttem a Kiss Mihály mellett, 
aki az Ocskó Mónikának a férje, ő nem pusztaszer, de itt laknak Pusztaszeren, gyermeket is nevel 
már. Itt fontos volt, hogy családfenntartó legyen az illető. Nyilván hat hónap próbaidővel tudjuk 
felvenni, meg látjuk, hogy mire tudunk jutni. Hosszabb távon próbálunk gondolkodni benne, meg 
látjuk, hogy mire tud majd menni. Körülbelül ennyi volt az én beszámolóm. Összevontam a tavalyit 
meg a jövő évit, mert a pályázatokról is beszéltem meg a jövő évi közmunka programról, így nem 
külön meg a két napirendi pont. Én itt befejeztem a mondandómat, először talán a képviselőknek 
adnám át a szót, hogy kívánnak-e valamit szólni esetleg a témához kapcsolódóan?  
 
Nagy Emese képviselő: Köszönöm szépen. Én azt szeretném csak mondani, hogy hasonlóan jó 
érzéssel jövök mindig a testületi ülésre és jó érzéssel is megyek el, jó kis csapatunk van. a másik 
pedig, hogy remélem, hogy a jövőre is ilyen jól működik a dolog. egy valamiről nem szóltál, hogy 
lesz karácsonyfája a falunak. Azt is mond el légy szíves, mert én ma hívtam a polgármester urat, 
hogy már benne vagyunk az adventben és én szívesen vállalom, hogyha valamit segíteni kell, de 
megnyugtatott polgármesterünk, hogy jó úton van a dolog úgy, hogy a fenyő is meg van, meg a 
helye is meg van.  
 
Máté Gábor polgármester: Lesz fenyőfa, azt még nem tudom, hogy a rendezvény hogyan fog 
alakulni körülötte, mert a Dalárdával még beszélnem kell. Ők szívesen részt vennének ebben a 
dologban. Régebben a kultúrban tartottuk a műsort és utána települtünk ki, most az iskolai 
karácsonyi műsor az iskolának a folyosóján lesz, még szervezés alatt van. egy különleges helyzet 
alakult, nem tudjuk, hogy hova jutunk, de megfelelően értesíteni fogjuk a lakosságot. Karácsonyfa 
állítás lesz, azt még nem tudom, hogy körülötte lesz-e program, de ha egy mód van, rá ezt is 
igyekszünk megoldani természetesen. A karácsonyfa ki van választva a héten fel is lesz állítva és 
díszítve az iskola előtt. Ettől függetlenül azt mondom, hogy a Karácsony egyházi ünnep és az 
egyháznak kellene ezzel foglalkozni, nem az önkormányzatnak. Mi a civil szervezetekkel 
maximálisan odaállunk mellé, amit lehet, megteszünk.  
 
Kósáné Buknicz Márai képviselő: Én csak egy mondat erejéig szeretném a képviselő-
testületünk köréről annyit mondani, hogy én is nagyon szívesen jövök, és nagyon jól érzem 
magam. A legfőbb, amit szeretnék mondani, hogy polgármester úrnak köszönöm a munkáját mert 
én most, hogy belelátok a polgármester munkájába képviselőként én fantasztikusnak látom. Azt a 
széleskörű, sokoldalú munkát és nagyon-nagyon lelkiismeretesen, becsületesen szalad, megy és 
mindenhol ott van. ahol máshol két polgármester van, de ők akkor is ott van és képviseli 
Pusztaszert és mindig a legjobb tudása szerint próbálja megoldani a dolgokat és a falut képviselni a 
falut, ez a legjobb kifejezés, mindenhol ahol csak lehetséges. Azt gondolom, hogy plusz még ez a 
sok pályázat, ami fut, nagyrészt neki köszönhető. Én nagyon meg szeretném köszönni a munkáját, 
azt gondolom nem csak a képviselő-testület nevében, hanem én, mint egy pusztaszeri lakos 
nevében is megköszönhetem a munkáját.  Köszönöm szépen.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen, jól esik.  
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