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Máté Gábor polgármester: Tisztelettel, szeretettel köszöntök mindenkit, különös képpen a
Kormányhivatal képviseletében Kovácsné dr. Nagy Katalint és Csehek Ágnest. A napirendek előtt a
Járási Kormányhivatal részéről fognak egy tájékoztatót tartani. Úgy látom, egyéb érdeklődő,
meghívott nincs úgy hogy képviselő-társaimat is tisztelettel köszöntöm. Megállapítom, hogy a
képviselő-testület határozatképes, a hét fős tagságból jelen van négy fő. Egy napirendi pontra
teszek pluszban javaslatot, ismeretes, hogy a könyvtár átkerült a parti iskola szolgálati lakás
területére, ott az egyházzal van egy szerződésünk, mivel akkor még az egész épületről beszéltünk,
bár nem használták azt a részt, nem foglalkoztunk azzal, hogy külön bontsuk épületet, viszont
most hogy a könyvtár odakerült, egyrészt a működéséhez is, illetve az egyház működéséhez is
fontos, hogy ezt rendezzük. Ezért az egyházzal kötött használatba vételi szerződésen egy
módosítást kell végrehajtanunk. Ez lenne a hármas napirendi pont, így a harmadik és negyedik
napirendi pont negyedik és ötödik napirendi ponttá válna. Van-e egyéb javaslat napirendi pontra?
Amennyiben nincs, aki a napirendi pontokat elfogadja, ezzel a módosítással, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
4 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
16/2018.(III.28.)Kt. határozat
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az alábbi napirendi pontok
megtárgyalását:
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1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Pusztaszer Községi Önkormányzat 2018. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyása
Saját forrás vállalása VP6-19.2.1.-51-3-17-es kódszámú pályázatban
A pusztaszeri iskolaépületekre kötött használati szerződés módosítása
Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről
Kérdések, bejelentések

Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Irattár

(Nagy Emese képviselő megérkezett; a jelen lévő képviselő-testületi tagok száma: 5 fő.)

Máté Gábor polgármester: Megjegyzem, hogy hangfelvétel készül a jegyzőkönyv készítése
érdekében a testületi ülésről. Akkor én Katikának átadnám a szót.
Kovácsné dr. Nagy Katalin: Nagyon szépen köszönöm.
Csehek Ágnes: Én annyit szeretnék kérdezni, hogy közben néhány fotót a dokumentáláshoz
készíthetnék-e?
Máté Gábor polgármester: Van-e valakinek ellenvetése a fényképezéshez? Nincs, akkor
hozzájárulunk.
Kovácsné dr. Nagy Katalin: Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, tisztelt képviselő-testület!
Néhány gondolat erejéig szeretnénk itt napirend előtt föltartani itt a testület munkáját. Öt évesek a
járási hivatalok, öt éve állt föl a Kisteleki Járási Hivatal, ennek apropóján készült egy összefoglaló a
Járási Hivatal eddigi munkájáról. Mindenféle általunk ellátott szakterületre vonatkozóan. Ezt
szeretnénk tényleg csak néhány percben ismertetni. Ahogy nyilván a jelen lévők előtt is ismert
2013. január 1-jén álltak föl a Járási Hivatalok. Jegyzői hatáskörbe tartozó államigazgatási
feladatok, illetve a Kormányhivatalok szakigazgatási szervei első fokú feladat és hatáskörei kerülte
a járási hivatalokhoz méghozzá lépésekben. Először Január 1-vel 37 fővel állt fel a Kisteleki Járási
Hivatal, törzshivatal és három járási szakigazgatási szervvel struktúrában. Majd 2014-ben egy
kisebb módosítást követően az igazán nagy jelentős lépés e tekintetben 2015. április 1-vel
következett be, amikor is az előbb említett törzshivatali szakigazgatási szervi struktúra megszűnt
és átalakult osztály struktúra felépítéssé, jóval kevesebb vezetői szinttel tudunk így működni. Ezzel
együtt további feladatokat is kaptunk, és osztály struktúrában tudtunk tovább ezután működni. Az
épületeink, amiket használunk 2013, tehát a fönnállás óta két épületben dolgoznak a kollegák. Az
egyik a főépületünk a Kistelek, Árpád utca 3. szám alatt található. Itt a fölálláskori törzshivatal volt
található, most jelen pillanatban pedig a hivatalvezetés, a kormányablak osztály, a hatóság a
gyámügy és igazságügy osztály és az élelmiszerlánc-biztonság és állategészségügy osztály kollegái
dolgoznak. Az épület 2015-ben esett át egy jelentős felújításon először. Itt a teljes földszinti rész
akadálymentesen került kialakításra, illetve a korábbi önök által is jól ismert okmányiroda
kormányablakká alakult, hét munkaállomás került kialakításra, egy fotó fülkével, és itt már az az
országosan egységes arculat került kialakításra, mint ahogy tényleg az országban bármelyik
kormányablakban. Ha bárki ezzel találkozik akár színvilágban akár a munkaállomások
kialakításával kapcsolatban. A következő átalakítás, vagy fejlesztés a 2016-os évben valósult meg
ekkor egy elég átfogó nagy energetikai korszerűsítésen esett át az épület. Nyílászáró csere,
napelem, illetve kazán csere és hőszigetelés valósult meg ebben a projektben, és ez nyilván az
egész épületet érintette. A legfrissebb átépítés pedig a 2017-es év végén valósult meg, itt az
épületet bővítettük, a hátsó udvar terhére, itt a Kormányablak szintjén három munkaállomás került
kialakításra, így alkalmassá vált a Kormányablak az adóügyi ügyfélfogadás befogadására. Ezzel
együtt ennek a bővítésnek az emelet is élvezhette a hasznait és ott, pedig kettő irodával tudott
bővülni az épületünk, amit már birtokba is tudtak venni a kollegák. A másik épület, amit a hivatal
használ szintén a kezdetektől fogva a Kistelek, Kisteleki Ede utca 2 szám alatti épület, itt a
Foglalkoztatási Osztály munkatársai dolgoznak. 2015-ös évben az épület nyílászárócsere és
napelemes rendszer tudott megvalósulni, majd a 2016-os évben a fűtési rendszer korszerűsítése
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kazán cserével valósult meg, illetve akadálymentes mellékhelyiségek kialakítására és járda
átalakítására került sor. Itt is abszolút XXI. századi körülményekkel és ügyfélfogadási terekkel
fogunk tudni találkozni. Az a probléma fölvetés vagy cél, ami minket vezérel a kezdetek óta az,
hogy azonos szintű közigazgatási szolgáltatást tudjunk nyújtani minden ügyfélnek, lakjon az a
járás bármelyik településén. Erre keressük mindig a jobbnál-jobb megoldásokat. Nyilván amiből ki
kell, hogy induljunk az a Kormányablak. Nagyon sok olyan ügytípus van, ami a Kormányablak
fölállását megelőzően szegedi beutazás nélkül elintézhetetlen volt. Mióta a Kormányablak fölállt,
2015. január 30-val az óta nagyon-nagyon sok olyan ügytípus van, majd látjuk a végén, hogy
gyakorlatilag már szinte minden, ami a Kormányablakban elintézhető, minden kérelem beadható
nálunk. Ezek minden ügytípusokba sorolhatók. Vannak olyan ügyek a Kormányablakban, amelyek
azonnal intézhetőek, ilyenek például, ha valaki eladja a személygépkocsiját és bejön eladóként és
bejelenti az eladás tényét, gyakorlatilag azonnal meg tudja valósítani. Vannak olyan ügykörök,
amik saját hatáskörben intézhetők, például, ha a vezetői engedélyt szeretné pótoltatni az ügyfél,
ezt mi saját hatáskörben intézzük. Hivatalból intézhető ügyek is szerepelnek a mi eljárási
rendünkbe, ezek a kellemetlenebb ügyek, ha a kötelező felelősségbiztosítás fizetése marad el
valamilyen oknál fogva hivatalból, kerül a forgalomból kivonásra a személygépkocsi. Kiegészítő
szolgáltatások is egyre bővülő számmal elérhetők, például ügyfélkaput, tud nálunk nyitni az ügyfél.
2018. január 1-je óta egy jogszabályváltozásnak köszönhetően általános kérelem befogadó hely
lett a Kormányablak, ha a kormányrendelet kivételt nem tesz, akkor bármilyen kérelem beadható
nálunk. Nyilván van szűk körben kivétel, erről teljes mértékben tud tájékozódni az ügyfél a
Kormányablakban. Ilyen például az előbb említett ingatlan nyilvántartási ügyekben benyújtott
kérelmek, ez például nálunk a Kisteleki Járási Hivatal esetében Szeged Járási Hivatalhoz, tartozik.
Ami mögé vagy fölé mutat az, hogy lehetőség van arra, de erre majd később térnék ki, hogy
ezeket a szolgáltatások a Kormányablakból a Kormányablak mobil buszával egészen házhoz tudjuk
vinni. A Kormányablakban megjelent ügyfelek számára vonatkozóan jól látszik az, hogy
gyakorlatilag ugrásszerűen nő az ügyfelek száma. A 2015. január 30-ai nyitás óta
megsokszorozódott az ügyfél számunk, 2017. első félévében közel annyi ügyfelünk volt, mint
2015-ben, egész évben. Nyilván ez egyrészt annak is köszönhető, hogy egyre több ügyfél felismeri,
hogy nem kell beutaznia Szegedre, vagy messzebb azért, hogy az ügyeit el tudja intézni, de
nyilván annak is köszönhető, hogy évről-évre egyre több olyan ügy van, ami elintézhető nálunk.
Azt is látni kell az ügyfél számokkal kapcsolatban, hogy míg 2015 előtt az Okmányiroda csak
okmányirodai ügyeket volt képes ellátni ez nálunk számszerűen is úgy jelent meg, hogy öt olyan
munkaállomásunk van, ami okmányirodai feladatot lát el. A 2015-ös induláskor kettő darab tisztán
kormányablak munkaállomás született. Most már az ügyfelek többsége ezt a két munkaállomást
keresi föl. Eltolódott az ügyfelek száma a két Kormányablakos munkaállomás felé, jóval több
ügyfelünk van ott. Ha napi 100 ügyféllel számolunk, ami mondjuk egy átlagos nap a Kisteleki Járási
Hivatalban, Kormányablak tekintetében egy olyan 60-40 arányban viszi a két Kormányablakos
munkaállomás ezeket, az ügyfeleket. Az előbb említett Kormányablak busz már 2016. is lehetőség
volt arra, hogy a Járás településit körbe jártuk, akkor még egy KEKKH-s, nem saját tulajdonú okos
járművel tettük ezt. 2017 nyarán már a Csongrád Megyei Kormányhivatal saját mobil
Kormányablak buszával tudtuk végigjárni ezt a road showt. A mi Kormányhivatalunk az egyetlen az
országban, aki ilyen saját Kormányablak busszal rendelkezik. Nagyon pozitív visszajelzéseket
kaptunk vagy kapott a hivatal már a 2016-os road showt követően is. Nyilván ez volt az oka, hogy
egy ilyen saját busz fölszerelésére, megvásárlására került sor. Minden olyan ügy elintézhető a
Kormányablak buszban, ami magában a Kormányablakban is intézhető. Az ügyfélkapunyitástól az
útlevélpótlásig, a gépjármű ügyintézésig bármit el tudnak az ügyfelek intézni. Célunk az, hogy
amennyiben lehetőségünk van, rá ezt évről-évre meg tudjuk ismételni, végig tudjuk járni a
településeinket, a nyáron, Pusztaszeren is jártunk nyilvánvalóan. Nagy siker történet az, ugyan
csak egyetlen egy ügyfelet érintett, de ahogy látszik is a képen tényleg házhoz mentünk, egészen
konkrétan a kapuban tudta a néni elintézi az ügyét. Ha bár tényleg csak egy ügyfélről van szó, de
ha ő sikerrel zárta ezt az ügyintézést, akkor nekünk már bőven elég. A másik fontos dolog, ami
talán közelebb viszi az ügyintézést azokhoz a településekhez, akik nem rendelkeznek
Kormányablakkal, jelen esetben Kisteleken kívül a járás összes települése az a települési ügysegéd
rendszer. Ezt is kezdetektől fogva nagyon fontosnak tartjuk, 2013 óta, amint fölállt a Járási Hivatal
ez az ügysegédi rendszer is elindult és az óta is működik. Nagyon figyeltünk arra, a célkitűzés az,
hogy az ügyfél ne nagyon vegyen észre abból semmit, hogy változott itt bármi is. Tehát, hogy
most már Járási Hivatalnak hívják azt a hivatalt, aki az ő ügyét elintézi. Figyeltünk arra, hogy azok
a kollegák kerüljenek ki ügysegédi pozícióba, a polgármesteri hivatalokba, akik lehetőség szerint
előtte is a polgármesteri hivatalban dolgoztak, helyi kollegákról van szó, az ügyfelek ismerik,
bizalommal tudnak hozzá fordulni, a személye állandóságot biztosít. Viszont ezzel együtt ezeket, a
kollegákat képeztetjük Kormányhivatalon belül is, kívül is, Kormányablak ügyintézői képzésen
mindannyian részt vettek és folyamatosan minden olyan szakterületre vonatkozóan képzést, amit
nekik el kell látni. Hiszen azt, amit a Kormányablakban el tud intézni az ügyfél azt itt is el, kell,
hogy tudja intézni. Nyilván ennek technikai feltételei nem adottak a települési ügysegédnél a
legtöbb esetben, de a kérelmeket át tudja venni, továbbítani tudja, ezzel megkönnyítve az ügyfelek
ügyintézését. Körülbelül 18 ezer lakosa van a Járási Hivatalnak, és ebből 11 ezer lakos az, aki
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Kisteleken kívül él, ők azok akik, és ez nyilván az összes létszám nagy része, aki a települési
ügysegédek munkájára igényt tartanak. Ezzel nagyon szeretnénk megkönnyíteni az ügyfelek dolgát
és ügyintézést. Teljesen új, 2018. január 5-ei kezdettel tud nálunk működni a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal ügyfélszolgálata. Húsz éves adósságot törlesztett nekünk most ezzel az Adó- és
Vámhivatal az összes környező járás székhelyen már valamilyen módon, valamilyen kihelyezett
ügyfélfogadással rendelkezett a NAV, nálunk Kisteleken még nem. Így aztán a megyében két
helyen nálunk Kisteleken és Hódmezővásárhelyen került sor arra, hogy a Kormányablakba
kihelyezett integrált ügyfélfogadást tudtunk létrehozni. Két kollega, két munkaállomáson dolgozik
heti két nap, csütörtökön és pénteken 8-12 óráig. Szervezetileg nem hozzánk tartoznak, hanem a
NAV-hoz. Azt kell, mondjam ez alatt a lassan négy hónap alatt, van indoka annak, hogy jöjjenek, a
20-25 ügyfél eddig talán átlagosnak volt mondható, most már ez a minimum, múlt csütörtökön 40
ügyfél volt ez alatt a négy óra alatt. Tényleg fölkeresik az ügyfelek a kollegákat és sikerrel el is,
tudják intézni az ügyeiket. Leggyakrabban adóazonosító jellel, adókártyával, adóigazolással,
otthonteremtési kedvezménnyel, családi adókedvezménnyel kapcsolatban jönnek. Az ügyfélfogadás
idejét direkt, szánt szándékkal úgy találtuk ki, hogy az egyik a péntek az piacos nap legyen, ha a
környező településekről esetleg a kisteleki piacot ha meglátogatják az ügyfelek, akkor a hivatalos
ügyeiket is el tudják intézni. A csütörtöki nap pedig azért fontos, mert aznap tart kihelyezett
ügyfélfogadást nálunk a szegedi járási hivatal Családtámogatás és Társadalombiztosítási Osztálya,
akár külön-külön de akár összefüggő dolog miatt is kényelmesen egy időben egy helyen tud ügyet
intézni az ügyfél. Kihelyezett ügyfélfogadás is található a hivatalunkban, csütörtöki napon a
családtámogatási és egészségbiztosítási ügyeket, nyugdíjbiztosítási ügyeket és egy külön kolleganő
a rehabilitációs ügyeket is segít elintézni. Ezek a kollegák a Szegedi Járási Hivatal kollegái, itt csak
kihelyezett ügyfélfogadást tartanak. Ezeket, az ügyeket a kérelem átvétele tekintetében az én két
Kormányablakos kollegám is el tudja látni, vagy be tudja fogadni, viszont a szegedi kollegáknak
olyan jogosultságai vannak, rendszerük van, ami lehetővé teszi azt, hogy ott helyben előrébb
haladjon ez az ügy. Sajnos itt előfordul hosszabb várakozási idő, mert egy kollegáról van szó,
velünk nem is állnak szóba az ügyfelek, de még mindig jobban jár, mint ha be kellene utazni
Szegedre. Ha már a várakozási idő szóba került ebbe is nagyon nagy előrelépések tapasztalhatók,
amellett, hogy nyilván a Kormányablak önmagában 21. századi mind kinézetében mind technikai
fölszereltségében az is elmondható, hogy az ügyfelek dolgát nagyban megkönnyítendő szerintem
elég rövid idő alatt rövid várakozási és rövid kiszolgálási idő alatt el tudják intézni az ügyeiket. A
legfrissebb adatok szerint ez egészen konkrétan a múlt heti adat, átlagosan nyolc percet kell
várakozni a Kisteleki Járási Hivatal Kormányablakában. Azt gondolom, hogy ez nem rossz, adat.
Rezsicsökkentésről, bürokráciacsökkentésről kell szólnom még néhány szót. 2016. január 1-jén
lépett hatályba az a jogszabály csomag, ami 108 törvényt módosított, ennek köszönhetően
egyrészt a bürokrácia csökkentés oldaláról egyszerűsödött egy csomó eljárás, a hivatalok közötti
kapcsolattartás is jóval egyszerűbb, nyilván ez rövidíti az ügyintézési határidőt, könnyebbé teszi az
ügyfelek dolgát is, nem csak a hivatalét. Rövidültek ez által az ügyintézési határidők is, a
rezsicsökkentés része pedig nyilván ez a kézzel fogható egy picikét. Rengeteg olyan ügykör van,
ami illetékmentessé vált. Talán az ügytípus, ami a legtöbb embert érinti a személyazonosító
igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány díjmentes, illetve illetékmentessé vált. A 65.
életévet betöltött személyek útlevele is, parkolási igazolvány pótlása is, vagy a gépjárművezetői
engedély kiállítása első alkalommal. Ezzel nyilván jelentős összeget tudtunk megtakarítani Járási
Hivatali szinten. Ha egy kicsit a foglalkoztatás politikai helyzetre tekintünk, azt gondolom, itt sincs
takargatni valónk meg szégyellni valónk sem, ami a nyilvántartott álláskeresőket illeti 2018.
januári adat szerint a Kisteleki Járási Hivatal illetékességi területén 481 nyilvántartott álláskereső
van és a számuk folyamatosan, csökken a tavalyi adatokhoz képest. Látható a dián ennek a
pusztaszeri vetülete, nyilván ez a szám a nullát sosem fogja elérni, hiszen mindig van olyan helyzet
akár költözéssel, akár családi állapotváltozással vagy akár csak egy sima munkahelyváltással
kapcsolatosan, ami álláskeresőket generál, ez a szám szerintem nagyon rendben van. Láthatjuk itt
az álláskeresők megoszlását végzettségük alapján, itt is jól látszik, hogy az egyetemet és főiskolát
végzettek alig szerepelnek álláskeresőként a nyilvántartásban. Minél inkább csökken az
iskolázottság annál nagyobb számban, láthatunk álláskeresőket a nyilvántartásban. Itt ellátási
forma szerint is, a pusztaszeri adatok is látszanak. Ha a közfoglalkoztatásra térünk át egy pár szó
erejéig. Nagyon fontos cél az, hogy ez csak egy átmeneti foglalkoztatási forma legyen az
elsődleges munkaerő piacon történő elhelyezkedés, legyen a cél. Nem hosszú távra kell itt
beköltözködni a közfoglalkoztatás foteljába, hanem szépen az elsődleges munkaerő piacra való
kivezetés a cél. Nyilván ezt bizonyos juttatásokkal, támogatásokkal is lehet előrevinni. Itt látszik,
hogy a kisteleki Járási Hivatal illetékességi területén havi átlagszám 2017-ben 399 volt, ez
csökkentést mutat a 2016-os adatokhoz képest. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásokról is
szeretnék néhány szót elmondani. A számuk a Járási Hivatal illetékességi területén drasztikusan,
60%-kal csökkent. 2015. március 1-től került hozzánk a feladat, azt megelőzően is nyilván volt
szerepünk a folyamatban minden féle nyilvántartással, papír kiadással kapcsolatban. Most ez egy
helyen, nálunk történik, egy kézben összpontosul az ezzel kapcsolatos ügyintézés. Nyilván az
ügyfélnek is jó, mert egy helyen el tudja intézni az ügyeit, nem kell az önkormányzatot felkeresnie
ezzel kapcsolatban, illetve nekünk is jó, mert mi látunk bele a nyilvántartásokba, mi tudjuk ezt
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kezelni. Minden információ azonnal a rendelkezésünkre áll, ez által, aki egészségi állapotánál illetve
egyéb körülményei miatt nem feltétlen kell, hogy ebben a támogatásban részesüljön azt az
elsődleges munkaerő piacra, szeretnénk visszavezetni. Amivel szeretném zárni a beszámolót, hogy
egyre nagyobb teret kap nálunk is az ügyintézés során az e-ügyintézés. Akár otthonról is lehetőség
van rengeteg sok és egyre bővülő ügytípust elintézni. Nyilván két út van előttünk, a fiatal
generációt, vagy aki éppen jártas az internet világában nekik fontos az, hogy otthonról a fotelból is
egy csomó ügyet el tudjanak intézni, erre most már elég széles körben lehetőségük van. Akár
ügyfélkapunk benyújtott kérelmektől egészen a mobil applikáción való ügyintézésig. Viszont a
másik fontos dolog az, hogy a mi Járási Hivatalunk viszonylag kicsi, sok kis településünk van, ahol
nyilván sok idősebb ügyfél van, akik igen is igénylik a személyes ügyintézést, azt, hogy papír
alapon tudja benyújtani a kérelmét, azt, hogy elmondhassa valakinek élőszóban, és élőszóban
kapjon választ. Azt gondolom mind a két véglet nagyon fontos, és nagyon fontos mind a kettőt
fejleszteni, nagyon fontos mind a kettőben otthon lenni, nyilván ez a hosszú távú cél. Nagyon
szépen köszönöm a figyelmet. Ha bármilyen kérdésük, észrevételük van, nagyon szívesen vesszük.
Köszönöm szépen.
Máté Gábor polgármester: Nagyon szépen köszönöm Kovácsné Nagy Katalinnak a
tájékoztatóját, mindenre kiterjedően. Még annyit hozzátennék, hogy a bácsi nem csak a saját
sámliján ülhetett, hanem Pusztaszeren arra is volt példa, hogy házhoz ment a szolgáltatás, mert
még azt sem tudták megtenni, hogy ide kijöjjenek a faluba kijövő buszhoz az ügyfelek, hanem
fölmerült, hogy esetleg a busz oda tud-e menni a ház elé, amire ha jól emlékszem volt is lehetőség
és valamilyen szinten meg is oldódott a probléma. Annyi kérdésem lenne, hogy ha lehet így
mindjárt előzetesen, hogy ennek a busznak lesz majd valamilyen menetrend szerinti járata? Ha azt
mondom, hogy minden hónap első szerdáján Pusztaszer.
Kovácsné dr. Nagy Katalin: Ennyire rendszeresen én úgy gondolom, hogy nem lesz, de ez csak
az én véleményem. Az egész megyére vonatkozóan ez az egy busz áll a rendelkezésünkre. Nyilván
a busznak az elsődleges feladata, az, hogy ha valahol valamilyen olyan helyzet adódik, hogy maga
a Kormányablak nem tud működni, például most Sándorfalván a régi okmányirodából
Kormányablak lett, a napokban fogják átadni. Ott az átépítés idején nyilván a Kormányablak busz
volt az, amelyik az ügyfelek rendelkezésére állt és ott ügyet lehetett intézni. Az elsődleges feladata
mindig ez. Én úgy tudom, hogy minden évben minimum egy road show-ra el fog indulni,
szerintem, ha lehetőségünk lesz rá, minden településre fogunk szervezni, de hivatalvezető
asszonyunk is fog egyeztetni, hogy van-e rá igény, vagy megfelel-e majd az időpont. Én úgy
gondolom, hogy ennyire rendszeresen nem, ez az évi egy-kettő. Az elő szokott fordulni de ez már
rendszeresen és megyei szinten, hogy azok az egészségügyi intézmények, például Kisteleken
nálunk az idősek otthonához kigurultunk egy alkalommal és akkor az idősek, akiknek nehéz
mozgatni vagy lehetetlen őket talán odáig lebírták hozni. Ilyen szokott inkább előfordulni.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen. Egyéb kérdés esetleg?
Ocskó László képviselő: Gondolom, arra van lehetőség, hogy ha valaki mozgásában korlátozott
és telefonon jelezné az igényét, akkor ebben tudnak esetleg azzal a busszal segíteni.
Kovácsné dr. Nagy Katalin: Az a helyzet, hogy minden
akadálymentesített, maga a Kormányablak tudja fogadni őket.

Kormányablak,

a

miénk

is

Ocskó László képviselő: Hát igen, csak elképzelhető, hogy adódik olyan személy, aki nem tudja
megoldani, hogy beszállítsa valaki Kistelekre.
Kovácsné dr. Nagy Katalin: Előre kigondoljuk, megszervezzük, és ha jövünk Pusztaszerre ilyen,
mint a néni esetében sort tudunk keríteni, hogy házig megyünk. Azt én nem tudom ígérni, hogy ezt
ilyen esetben odaadják nekünk, de ha előre leegyeztetjük és jövünk, akkor tudunk ebben segíteni.
Ocskó László képviselő: Köszönöm.
Sági Mihály képviselő: Én sokat veszem igénybe a Kormányablakot, különösen a gépjármű
részét. Nekem az 50 évvel ezelőtti képekhez képest óriási javulás történt, és így vagyunk mi
magyarok, nyújtjuk a kisujjunkat és kellene a karom, maximális, amit itt elvégeznek, hisz
majdnem mindegy az ember mikor megy, nyitva vannak. Nekem volt olyan ügyem, amit itt
Kisteleken nem tudtam elintézni, viszont Szeged igen.
Kovácsné dr. Nagy Katalin: Sokat halljuk vissza, hogy szigorúbban vesszük a dolgokat, mint a
Szegedi Járási Hivatal, sajnos azt kell, hogy mondjam mi jogszabály szerint, járunk el.
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Máté Gábor polgármester: Egyéb kérdés, tapasztalat? Én is Misit alátámasztanám, nagyon szép
környezet van, nagyon szépen megtervezett, nagyon jók a munkatársak, kellemes velük az
ügyintézés és nagyon precízek, aranyosak, kedvesek, türelmesek. Én a várakozási időre is azt
tudom mondani, hogy gyakorlatilag teljesen jó és gratulálok is ehhez és köszönjük minden egyes
dolgozónak.
Kovácsné dr. Nagy Katalin: Köszönjük szépen.

1. napirendi pont: Pusztaszer Községi Önkormányzat 2018. évi összesített közbeszerzési
tervének jóváhagyása
Máté Gábor polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatót. Első napirendi pontunk a
közbeszerzési terv módosítása. Amikor januárban vagy februárban mikor ezzel foglalkoztunk akkor
ez nullás volt és mondtuk akkor, hogy ez alakulni fog. Most közben van egy helyzetünk a községi
önkormányzat hivatalának a korszerűsítésével kapcsolatban. Van már tervező becslésünk ahhoz,
hogy ez jelentősen meghaladja a pályázatban nyert összeget erről már némi információt közöltem
emailben a képviselőkkel. Pillanatnyilag ott tartunk, hogy addig nem tudunk semmilyen érdemi
lépést tenni arra, hogy még plusz költségeket valamilyen fedezettel le tudjuk fedni. Akkor
fordulhatunk majd a Minisztériumhoz, vagy az irányító hatósághoz, hogyha a közbeszerzést is
lefolytattuk. Ugyanis a közbeszerzés a tervezői költségbecsléshez képest pluszba és mínuszba is
eltérhet. Minden képpen egymástól független kivitelezői költségbecslést akarunk kihajtani, folyik
már a közbeszerzővel az egyeztetés, igyekszünk, arra hogy ezt az összeget semmi képpen ne lépje
túl, a költség. Majd meglátjuk, hogy mire jutunk.
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Ebben csak az a mellébeszélés a magasabb szintről, hogy az én
emlékeim szerint a közbeszerzés azt jelenti, hogy a vége egy kötelező szerződéskötéssel zárul, ez
kivitelezési kötelezettséget is jelent.
Máté Gábor polgármester: Ezt a kérdést fel fogjuk tenni a megfelelő fórumokon. Ezeket fogjuk
majd a közbeszerző segítségével tisztázni. A közbeszerzés egyáltalán közbeszerzővel, ha addig
nem tudunk tárgyalni, és nem tud semmilyen lépést tenni, amíg nincs közbeszerzési
szabályzatunk, amíg nincs közbeszerzési terv elfogadva. Egyelőre kényszer pályán vagyunk, aztán
majd eldöntjük, hogy mi lesz. Megpróbáljuk a jogi kereteket megfelelően betartani, és aztán
megfelelő döntést hozni, pillanatnyilag még nem vagyunk döntés helyzetben. Köszönöm szépen.
Van-e esetleg hozzászólni való?
Kósáné Buknicz Mária tag: A bizottság elfogadásra javasolta.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen. Egyéb kérdés? Amennyiben nincs, aki elfogadja,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
5 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
17/2018.(III.28.)Kt. határozat
Tárgy:

Pusztaszer Községi
jóváhagyása

Önkormányzat

2018.

évi

összesített

közbeszerzési

tervének

HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pusztaszer Községi Önkormányzat 2018.
évi összesített közbeszerzési tervét az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
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A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Irattár

2. napirendi pont: Saját forrás vállalása VP6-19.2.1.-51-3-17-es kódszámú pályázatban
Máté Gábor polgármester: Második napirendi pont, saját forrás vállalása a VP6-19.2.1-51-3-17es kódszámú pályázatban. Erről már valamilyen szinten beszéltem, arról lenne szó, hogy a falu
területén szeretnénk egy olyan pontot találni szabad térben, ahol szabad wifi elérhetőség van
jelszó nélkül, mindenféle korlátozás nélkül, nyilván megfelelő sávszélességgel és sebességgel. Ezt a
pontot első nekifutásra a szoci épülete környékére terveztük, de aztán azt gondoltuk, hogy sokkal
célszerűbb lenne, mivel a napi mozgás és a napi jelenlét a hivatalban van, ha a hivatalhoz tennénk
ezt. Ez úgy lenne, hogy egyrészt elhelyeznénk ilyen árnyékoló, esővédő épületecskét amilyen itt az
udvarban van egy hasonlót, ide az épület elé az irattár előtti ablak, ahol most a zászlók vannak a
kerítés és a növények közé. Ki is fogjuk majd burkolni, a burkolásra nincs lehetőség a pályázatból
forrást találni, de nem akkora összeg, hogy ez ne tudnánk akár önerőből is megtenni. A járda
burkolatát bevinnénk ez alá, hogy ne a fűben, esetleg a sárban kelljen taposni, aki be akar oda
helyezkedni. 24 órában működne a wifi elérhetőség, e mellé, mivel ez nem érte el a keretünk a
minimum pályázható összeget ezért ki kellett találjunk még valamit, hogy a közösségi információ
áramlás keretében hogyan tudnánk ezt még továbbiakkal bővíteni. A Pusztaszeri Hírfutárban mivel
pillanatnyilag szerkesztői válság van, nem akartunk rámozdulni, mert nem biztos, hogy tudjuk
vállalni azokat a kötelezettségeket, amik ezzel járnak. Akkor azt találtuk ki, hogy az irattárnak az
ablakát, ha minden igaz cserélve lesz, ha belebukunk ebbe a pályázati rendszerbe, remélem nem
így lesz, akkor is meg tudjuk oldani önerőből, talán, hogy olyan hőszigetelt ablakra fogjuk
kicserélni, aminek nincsen középső osztaga, hanem teljes ablak mérete van és ebbe egy 130 cm-es
monitor, tévét helyeznénk el. Amin képújság szerűen tudnánk híreket, fotókat, eseményekről
tudósítást közzé tenni az ablakon keresztül. Ezért egy laptopot, amin ez a dolog szerkeszthető
illetve egy tévé készüléket raktunk még bele a pályázatba és ez egy olyan 1 millió forintos
összeggel túl, tudjuk lépni azt a minimum pályázható összeget, ami ebbe a rendszerbe
behelyezhető. Röviden ennyi a dolog, 10% az önerő.
Kósáné Buknicz Mária képviselő: A bizottság elfogadásra javasolta.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Kérdés esetleg? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
5 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
18/2018.(III.28.)Kt. határozat
Tárgy: Saját forrás vállalása VP6-19.2.1.-51-3-17-es kódszámú pályázatban
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be a Kistelek és
Környéke Vidékfejlesztési Egyesület által a „Térségi információáralás és közösségi szükségleteket
kielégítő információközvetítés, ismeretterjeszés támogatására” kiírt pályázati felhívásra (pályázat
kódja: VP6-19.2.1.-51-3-17).
A pályázat címe: Kezünkben a világ
A pályázat tárgya: Az önkormányzat székhelyén kültéri, ingyenes wi-fi pont létrehozása, emellett
az épület ablakában kihelyezett televízión elektronikus képújság üzemeltetése és az ehhez tartozó
eszközbeszerzés.
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Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete igazolja, hogy 98.425,- Ft, azaz –
kilencvennyolcezer-négyszázhuszonöt – forint összegű saját forrás biztosítását vállalja az
Önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére.
Határidő: 2018. március 30.
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Kistelek és Környéke Vidékfejlesztési Egyesület
4.) Gazdálkodás helyben
5.) Irattár

3. napirendi pont: A pusztaszeri iskolaépületekre kötött használati szerződés módosítása
Máté Gábor polgármester: Csak annyit tennék hozzá, hogy a falu szempontjából ez a LEADER
pályázat keretében van. Ebben a pályázatban egy másik pályázatot is be fogunk adni, ezt a
Pusztaszer Községért Közalapítvány keretében fogjuk megtenni, aminek az előkészítése és
gyakorlatilag már a végkifejlete is majdnem meg van. Ott a színpad, hangosítás és
rendezvényszervezés az, amiben pályázunk, hozzávetőlegesen 4-4,5 millió forintos keretösszeggel.
Ezt a pályázatot az Alapítvány fogja beadni. Erről nem kell az önkormányzatnak határozatot hozni,
mert majd az Alapítvány nyilatkozni fog. Ennek keretében reménykedünk abban, hogy a most
épülő sportterembe egy olyan színpadot tudunk rendszeresen fölállítani, és elbontani, ami egyrészt
gyorsan egy-két ember segítségével fölállítható, gyorsan elbontható, teljesen korrekt, magassága
állítható. Ez egy olyan 3 milliós tételt jelentene, illetve egy 5-6-700 ezer forintos bruttó érték
lenne, ami hangosítási eszközöket tartalmaz. Erről nem kell szavaznunk ez most csak egy
tájékoztató volt. Következő a most beemelt napirendi pont, a szerződésmódosítás az
egyházmegyével kötött szerződésünkben. Körülbelül fölvezettem ennek az okát már.
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Annyi a történet lényege, amit a polgármester úr mondott. A 2015.
július 5-én az önkormányzat és az egyházmegye között létrejött szerződést az iskolaépületetek
vonatkozásában pontosítanánk. Az volt a gond, hogy a Kossuth utca 51-e a parti iskolát
mindenestől átadtuk, legalább is ezt lehet kiolvasni ebből a megfogalmazásból. Most
pontosítanánk, hogy valójában melyek azok a termek, amiknek a használatát az iskola ténylegesen
meg is kezdte. Ez a szerződésnek a negyedik pontját érinti. A negyedik pont akkor így szólna, hogy
a használatba adó kizárólagos tulajdonát képezi az iskola által használt 6769 Pusztaszer, Kossuth
utca 38 szám, helyrajzi szám Pusztaszer belterület 52 alatti székhelyen nyilvántartott ingatlan a
rajta található épületekkel, valamint a 6769 Pusztaszer, Kossuth utca 51 szám, helyrajzi szám
Pusztaszer belterület 5 alatti ingatlanon található épület részét képező jelen használati szerződéssel
érintett kettő tanterem, a tantermek előtti közlekedő, WC és szertár. A szerződés egyebekben nem
változna.
Máté Gábor polgármester: Ez egy pontosítás, gyakorlatilag eddig is ez volt.
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Így most a Kossuth utca 51-et a Somogyi Könyvtárral kötött
szerződésen is át tudjuk vezetni, hogy ez a Kossuth utca 51 lenne a fiókkönyvtárnak a telephelye.
Ez motivált bennünket főképpen, Timi volt kétségbe esve, hogy a Kossuth utca 43 ami elbontásra
került, hogy akkor neki a telephelye papíron hol is létezik.
Máté Gábor polgármester: Kérdés?
Kósáné Buknicz Mária képviselő: A bizottság elfogadásra javasolta.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen. Egyéb kérdés esetleg ehhez? Annyit hozzá teszek,
hogy eddig is a rezsiköltségeit az önkormányzat fizette, ugyanis sok szabadidős tevékenységet is
folytatunk ebben az épületben és nem lett, volna fer, ha az iskolára terheljük ezeket, a dolgokat.
Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A
A
A
A

döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: kizárás indoka: szavazás számszerű eredménye:
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5
0
0
a

igen szavazattal
nem szavazattal
tartózkodással
Képviselő-testület a következő döntést hozta:

19/2018.(III.28.)Kt. határozat
Tárgy: A pusztaszeri iskolaépületekre kötött használati szerződés módosítása
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pusztaszer községben található
iskolaépületekre vonatkozóan a Szeged-Csanádi Egyházmegyével 2012. július 5-én megkötött
használati szerződést az előterjesztés szerinti tartalommal módosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használati szerződést módosító szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Szeged-Csanádi Egyházmegye
4.) Gazdálkodás helyben
5.) Irattár

(Sági Mihály képviselő távozott; a jelen lévő képviselő-testületi tagok száma: 4 fő.)

4. napirendi pont: Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről
Máté Gábor polgármester: Negyedik napirendi pont, polgármester beszámolója két ülés közötti
időszak eseményeiről. A legfontosabb dolog, amiről beszélnem kell, hogy a Mester Józsi féle
lakásban tönkre ment a kazán. Pillanatnyilag a Józsinak se fűtése, se meleg vize nincsen.
Megoldottuk a fűtést, de a melegvizet nem tudtuk. Kértem egy szerelőt, hogy adjon árajánlatot,
ennek a helyre tételére. Gyakorlatilag ki kell cserélni ezt a kazánt, nincs értelme alkatrészt cserélni
benne. Ugyanis maga az alkatrésznek, amit cserélni kell benne olyan 100 ezer forint körüli, lenne a
cseréje, és fenn áll a veszélye annak, mivel ez egy harminc éves kazán elkezdik bontani ezeket, a
dolgokat, és nem csak az megy tönkre, ami eddig úgy tűnt, hogy rossz, hanem egész egyszerűen
összeomlik. Azt mondta a szerelő, hogy nem javasolja, ha lehet, akkor ne ezt a módszert
válasszuk. A lehetőség az, hogy egy másik kazánt építünk be, de ha kondenzációs kazánt rakunk,
az elég rendes összeget jelent, viszont nem kondenzációs kazán meg nem olyan egyszerű
beépíteni. Ennek pillanatnyilag a költsége, ha hagyományos kazánt még be lehet szerezni, és még
van olyan legális útja hogy ezt be lehet építeni akkor is ez olyan 350-400 ezer forintos költséggel
járna. Én egyelőre felhatalmazást kérnék az önkormányzattól arra, hogy ezt a procedúrát
elindítsam, és amikor konkrét ajánlatok lesznek, meg itt fölmerül a kérdés, hogy a kémény
egyáltalán egy ilyen új bekötésnél és egyéb dolgoknál megfelel-e. Nem kell-e esetleg a kéményhez
is hozzányúlni, mert az akkor újabb költséget vet fel. Addig, amíg ezt nem zongoráztam végig,
addig nem tudok konkrétumot mondani, de ez pillanatnyilag folyamatban van. Most már azért a
fűtési időszaknak lassan vége lesz, de ezt megoldottuk a Józsinál. Nekem az lenne a javaslatom,
hogy addig, amíg ez a dolog meg nem oldódik megnyugtatóan a Józsi lakbérével valamit kezdeni,
kellene, mert nem fer, hogy összkomfortos lakásra fizeti a lakbért és közben ez most így
komfortosnak sem nagyon mondható. Mi a javaslat ezzel kapcsolatban?
Nagy Emese képviselő: Ez már nem is most történt.
Máté Gábor polgármester: Egy hónapja van így. Az előző testületi ülésnél még nem volt ez a
probléma, egy hónapon belüli a dolog, de minden képpen gond. Egyszer megcsináltuk már, rendbe
lett téve, de most megint elment a kazán és már csak alkatrész cserével tudnánk megoldani. Én
azt gondolom, hogy addig, amíg ezt meg nem csináljuk a lakbérnek, a felét kérjük csak el tőle.
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dr. Jaksa Tibor aljegyző: Most gázszámlát nem fog kapni. A fűtés hogyan lett megoldva nála?
Máté Gábor polgármester: A fűtést úgy oldottuk meg, hogy adtam neki egy olajradiátort, meg
adtam neki egy palackos szieszta kályhát, neki az pénzbe kerül.
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Jó, akkor esetleg a villanyszámla megfizetésétől eltekintünk.
Máté Gábor polgármester: Én nem gondolnám ezt. Azt gondolom, hogy amit elfogyaszt, azt
fizesse ő, mi a lakás, bérleti díjával játszunk inkább, mert a mi kontónkra nem fogyassza a
villanyáramot. Érdekelt legyen abban, hogy reális fogyasztást generáljon, azt oldja meg ő, de azt
mondom, hogy akár azt is megtehetjük, hogy addig, amíg ezt meg nem oldjuk teljesen, eltekintünk
a lakbértől. Mondjuk nem egy katasztrofális összegről, van szó, mert olyan 6 vagy 8 ezer forint
körüli neki a bérleti díja.
Ocskó László képviselő: Főzési lehetősége hogy van neki? ,
Máté Gábor polgármester: A gáz jön, nem a kazánnal főz. Itt egy megoldás van, le kell
akasztani a falról a gázkazánt, nyilván kombi kazánt kell, mert a meleg vize így sem lesz
megoldva. A meleg vizet nem tudjuk megoldani, mert az megint ugye, mert nagyon bonyolult.
Pillanatnyilag a legegyszerűbbnek az látszik, hogy ezt a kazánt azzal, amit a szerelő ajánlott
kicseréljük, teljesen legálisan és azt gondolom ez vállalható ezt a része a dolognak. Érdeklődtem a
Timinél is, hogy áll, azt mondta ő, köszöni szépen, neki teljesen rendben van, nem kell piszkálni. A
problémám az, hogy esetleg bejöhet a képbe még a kémény. Ezen én most rajta vagyok, hogy ez
menjen, és amikor majd valami megoldást konkrét részletekre lebontott megoldás van ezt nyilván
elétek, fogom tárni. Addig is azt mondom, nem tudom, hogy ez mennyi időt fog igénybe venni, míg
ezt megoldjuk, ez egy problémát jelent. Nem tartom tisztességesnek azt, hogy a lakás állapot
módosulása ellenére ugyanazt a lakbért kérjük el. Megtehetjük azt a gesztust is, hogy április 1-től
ne kelljen neki addig, amíg a rendszer helyre nem áll lakbért fizetni. Mi pedig milyen megoldást
találunk, arra van még egy hónapunk, van a következő testületi ülésre, előállok vele. Utána, ha
meg van, hogyan megy a dolog, egy hét alatt az egész nyélbe lesz ütve.
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Tehát akkor, a Mester Szabó József lakbérfizetési kötelezettségének
felfüggesztése április 1-től.
Máté Gábor polgármester: Addig, amíg a fokozat helyre nem áll. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
4 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
20/2018.(III.28.)Kt. határozat
Tárgy: Mester-Szabó József lakbér-fizetési kötelezettségének felfüggesztése
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mester-Szabó József bérlőnek az általa
bérelt 6769 Pusztaszer, Diófa utca 12. I. emelet 2. szám alatti önkormányzati bérlakásra fennálló
lakbér-fizetési kötelezettségét 2018. április 1-jétől kezdődően a komfortfokozat helyreállításáig
felfüggeszti.
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Mester-Szabó József
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4.) Gazdálkodás helyben
5.) Irattár

Máté Gábor polgármester: Emese az egészségügyi épületnek a munkálatairól egy pár szót
mondj már el légy szíves.
Nagy Emese képviselő: Minden nap meglátogatom a különböző szakirány dolgozóit, fantasztikus
jól dolgoznak, szépen és gyorsan dolgoznak. Volt olyan, amikor a festők dolgozta, hogy dolgoztak
vagy hatan, mindenki tudta mi a dolga, senki nem hátráltatta a másikat. Most ott tartanak
egyébként a falnak a burkolása is megtörtént a festők, odáig megcsinálták a villanyszerelési
munkálatok után a falat, hogy a burkolást majd megkapja mindenhol. A csempézés az kész, az
aljzatnak a felújítása történik. Ez úgy néz ki, hogy a védőnőnél a váróban már teljes képet lehetett
látni, mert már látszik a vakvezető minta is, az EU-s szabvány szerint lerakott kő. A gyógyszertár
az necces volt, hogy ki tud-e nyitni, egy hetet ígértünk hogy annyi idő alatt talán helyre áll a rend,
mindenki dolgozott már a hétvégén, hogy talán ki tudjon nyitni hétfőn és ez sikerült nekik. Ott még
vannak hiányosságok az ablak cserék után a párkányoknak a befejezése, még hátra van, de
működik a gyógyszertár is most már. Guszti ma ott volt rakta föl a kapcsolókat, hogy villany is
legyen, mert a burkolók úgy dolgoztak, hogy a szociból vittek áramot, hogy tudjanak világítani a
sötét helyiségekben, meg a gépekhez meg legyen a megfelelő áramszolgáltatás. A fogászaton úgy
gondoltuk, hogy nem lesz nagy valami, de nagyon tele van kosszal, porral, mindennel, ami le van
takarva az is koszos lett valahogy. A műszer asztal nem tudom miért maradt bent az egyik
üveglapja széttört sajnos. Szépen haladnak, Ica mondta, hogy lehet, hogy tudunk mindjárt költözni
vissza. Mondtam, hogy nem valószínű, hogy visszaköltözünk a tetőt is, háborgatják. Én azt
gondolom, hogy nem lenne célszerű, tudom, hogy zavarunk egy-két ilyen megszokott dolgot, de
nekünk jó helyünk van.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen. Tetőcsere is lesz, elmondom, komplett tetőcsere,
nagyobb kiugrása lesz a tetőnek. Szerencsére itt mi határoztuk meg, hogy mit szeretnénk.
Köszönöm szépen. Amint küldtem egy levelet is a Varga Sándor úr küldött mindenféle rémhírek,
terjednek, hogy az 5 ezer alatti meg 2 ezer alatti települések önkormányzatát megszüntetik, és
hogy be lesz minden központosítva. Erre egyrészt kaptunk egy írásos hivatalos levelet, amit
gondolom mindenki, megkapta, mert elküldtem nektek jó egy hónappal ezelőtt. Tegnap voltam
Pogácsás Tibor önkormányzat államtitkár úrnak a tájékoztatóján, Mindszenten, ő is határozottan
azt mondta, hogy nem tervez ilyet a jelenlegi kormány.
dr. Jaksa Tibor aljegyző: A jelenlegi kormány önkormányzat alatt a polgármester urat illetve a
képviselő-testületet érti. A kiszolgáló személyzet, a bürokrácia nincs benne.
Máté Gábor polgármester: Jó, de én ettől nem tartok, e nélkül nem tud működni az
önkormányzat sem. Egyelőre ennyi az információ, mert eddig az volt, hogy teljesen megszüntetnek
mindent. Én nem hiszem, hogy ilyen helyzet üzemképes maradhat, ha ezt is elvennék, nem tudom
elképzelni. Megkezdődött a burkolattal nem ellátott utak gréderezése, helyreállítása, most alkalmas
időjárás van rá nagyon, mert még viszonylag képlékeny az út, viszont már nem sáros.
Munkásteleppel indítottunk a mai nap, holnap a belterületi utakkal is foglalkozni fogunk, az
itteniekkel, ez a két nap biztosan rá fog menni. Csak azokhoz az utakhoz nyúlunk hozzá,
amelyiknél ez indokolt. Vannak az útnak olyan szakaszai, aminél nem indokolt ott nem vágjuk föl
természetesen. Nagyon érdekes egyébként megnézni, azt hogy azokon a helyeken ahol az ott lakó
odafigyel rá, ott rendben van. Ahol nem törődnek vele, abszolút nem foglalkoznak vele ott
általában tönkre, megy. Elkészült a Varga János féle emléktábla, még én sem láttam, azt mondták,
hogy kettő óra előtt ide fognak érni, hogy testületi ülésen meg tudjuk nézni milyen. 7-én lesz a
Homoktaposóknak a túrája, egy táblaavatóval. 7-én délelőtt 10 órakor lesz a táblaavató és a túra
indítása. A táblaavató forgatókönyve körülbelül úgy néz ki, hogy Kertész Péter igazgató úr köszönti
majd, mint házigazda a megjelenteket. Sikerült megbeszélni, megfűzni Szabó Gábor rektor urat,
aki a szegedi egyetem rektora, hogy néhány szóval mutassa be az akkori oktatás rendszert,
egyáltalán a tanyasi iskolát ő, mint a tanári képzésben részt vevő tanár fog egy pár mondatot
mondani. Vagy én vagy, pedig a Homoktaposók részéről Rácz Sanyi még egy pár dolgot konkrétan
Varga Jancsiról. Most pillanatnyilag egy táblaavatás lesz, de az Emlékpark egy emlékfalat akar
készíteni bizonyos relikviákat is a tábla körül, elhelyeznének valamikor majd a közeljövőben. A túra
19 km-es lesz, a Facebook-on ha nézitek, meg a faliújságokon a hirdetések meg lesznek a
részletes programról. A zárást 3 óra fél 4 körül gondoljuk itt az Árpádhalmi iskola hűlt helyénél,
ahol egy információs tábla lesz elhelyezve a Homoktaposók által. Ez lesz gyakorlatilag a vége a
programnak. Annyit még, ha már a Homoktaposókat megemlítem, hogy eddig nem volt hivatalos
egyesületként nyilvántartva a Homoktaposók, ilyen baráti társaságként üzemeltek és küzdöttek az
egyesületté válásért és bejegyzésre került a héten, innentől kezdve teljesen hivatalos egyesület. A
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székhelye a szoci épülete. Aki nem akar végig menni a túrán annak is, van lehetősége részt venni
az avatáson. Ennek kapcsán elkezdtem dolgozni Eszternek a 120 éves a pusztaszeri oktatás című
kiadványán. Tudjátok azt, hogy akkor az általunk nem kideríthető okok miatt ennek a kiadványnak
voltak némi problémái, kimaradtak belőle apróságok. Bizonyos tényanyagok sem teljesen úgy
jöttek le, meg fotó problémák is voltak a nyomdailag megjelent kiadványban. Mivel itt volt némi
érdeklődés a téma iránt így elkezdtem elővenni ezt az anyagot, és teljes mértékben átdolgoztam.
Ez azt jelenti, hogy egy olyan kiadvány lesz, amiben igyekeztem a jelenlegi tudásnak is megfelelni
minden korrekciót megtenni úgy hogy közben a 2003-as állapotokhoz igazítva az egészet. Nem
változtattunk, nem kezdtem el kiegészíteni az azóta eltelt 15 évvel, hogy mi történt. Úgy csináltam
meg, hogy a 2003-as állapot legyen restaurálva valamilyen módon és a nyomtatott anyagban lévő
hibák kijavításra, kerüljenek. Én ezt most megcsináltam már, el fogom nektek küldeni pdf
formátumban. Arra kérek mindenkit, hogy ez még nem publikus, ne nagyon adjátok oda másnak,
de ha találtok benne hibát, azt viszont jelezzétek nekem, vagy ha van kérdés ezzel kapcsolatban.
Ez 150 oldal, lehet nézegetni. Ha ez végleges lesz, akkor megpróbáljuk valamilyen módon egy
ilyen e-book formájában internetről letölthető helyzetbe hozni, hogy bárki hozzáférhessen. Ennek
kapcsán én elkezdtem túrni az irodába és találtam egy érdekes dokumentumot, és azon
gondolkodtam, hogy mi legyen a sorsa. Mivel ez a dokumentum Eszternek az összeszedett
anyagai, ezt én odaadnám Emesének. Azt gondolom nem az önkormányzat tulajdona, hanem a
jogosultsága ennek a dokumentumnak a tiéd. Sokkal több dolog van benne, mint a könyvben.
Azon még gondolkodom, hogy ebből csináljunk-e egy komplett másolatot, hogy két példányban
esetleg meg legyen. Az imaháznál történt egy káreset, nem tudni, hogy a hideg miatt-e vagy a
csapok rossz állapota miatt, de volt egy csőtörés, és mivel ott nem nagyon járnak földi halandók
nem tudni, hogy meddig, de ott folyt a víz, rá a falra olyan módon, hogy a hátsó falon ott volt a
WC, ennek a tartályánál lévő csap valahogy szétcsúszott. Ott úgy elmosta a falat, hogy egy 2m2-es
lyuk keletkezett. Az a szerencse, hogy ez ki tudott folyni az épületből ez a víz. Nem túl sokáig
folyhatott, mert 150m3 víz folyt el, az nem egy hét, annyi idő alatt sokkal több víz jön. A fő
probléma az, hogy a hátsó falat viszonylag nagy területen úgy most ki, hogy gyakorlatilag
statikailag nem került még veszélybe az épület. Az egyháznak van a biztosítóval szerződése, kint
volt a biztosító, megpróbáljuk az egyház keretén belül valamilyen biztosítási összeget kapni rá.
Most egy árajánlatot kell még egy kőművestől rátenni, annak a helyre állításáram, de igazából a
hátsó falat akarjuk helyre rakni, a fürdőszobát meg a WC-t nem építenénk újra, nincs értelme
annak, egyébként is raktározásra használnánk. 3-tól, jövő hét keddtől sikerül egy adminisztrációs
ügysegédet alkalmazásba vegyünk közfoglalkoztatás keretében, aki itt a Mónikát meg a lányok egy
bizonyos részét, amihez hozzáférhetőséget adunk neki intézze. Postára menni, bizonyos
adatlapokat a bejövő ügyfeleknek kitölteni. A Barnóczki Melinda vállalta ezt a feladatot, három
hónapig tudunk egyelőre ezzel foglalkozni, és majd meglátjuk, hogy ez hogy lesz. Neki az lesz a
feladata, hogy délelőtt az iskolában lássa el az ugyanilyen jellegű feladatot, délután pedig itt, ilyen
fénymásolás, ezt az próbál csinálni. Kísérleti jelleggel, meglátjuk, hogy beválik-e vagy sem. A mai
nap volt Többcélú Társulási Ülés a polgármestereknek. A szociális étkeztetésnél a nyersanyag
normát kell fizetni a szociális étkezésben részt vevő tizenöt főnek, eddig 470 forint volt, 550 forint
lesz a következő időszakban. Ez azt jelenti, hogy ezért az összegért házhoz viszik nekik az élelmet.
Ez 80 forintos áremelést jelent, én egyelőre azt gondoltam, hogy ez még így elfogadható. Ha úgy
gondoljuk, hogy ez sok, akkor megteheti az önkormányzat, hogy átvállalja ezt az emelés összeget.
Én minden képpen azt javasolnám, hogy ha valaki ezt nem tudja megfizetni más eszközünk is, van
arra, hogy ezt neki anyagi támogatást adjunk. Ennyi információm volt mára. Van-e kérdés?
Ocskó László képviselő: Van-e már valamilyen információ a szociális tűzifa keret kiegészítéséről?
Máté Gábor polgármester: Semmi.
Ocskó László képviselő: Az átkötő utcák állapotánál én úgy gondolom, hogy az én házamnál van
átkötő utca, ott nem tartom annyira szükségesnek, hogy azt gréderezzük.
Máté Gábor polgármester: Mondani kell Szacsinak. Megnéztük, mi sem láttuk neki szükségét.
Mindenkinek, aki ott lakik, elő kell venni a gereblyét, nem útépítő gépekkel csináljuk ezt meg. A
közmunkások ott vannak, csinálják valamilyen szinten, de az a biztos, ha az aki ott lakik kicsit
eligazgatja, megigazgatja, akkor ő is talán jobban sajátjának érzi a dolgot.
Ocskó László képviselő: A harang nem működik, erről tudsz?
Máté Gábor polgármester: Nem, mióta nem működik? Mi a megoldás? Volt már olyan, hogy
közmunkásokkal harangoztunk, volt már hogy én harangoztam. Szólni kell a papnak, hogy nem
szól a harang.
Ocskó László képviselő: Szeretnék javaslatot tenni, akár mint testületi tag, akár mint
magánszemély a Vastag Aladár bácsi díszpolgári címet adjuk oda.
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HATÁROZATOK JEGYZÉKE
Sorszám
16/2018.(III.28.)Kt. határozat
17/2018.(III.28.)Kt. határozat
18/2018.(III.28.)Kt. határozat
19/2018.(III.28.)Kt. határozat
20/2018.(III.28.)Kt. határozat
21/2018.(III.28.)Kt. határozat

Tárgy
Napirendi pontok elfogadása
Pusztaszer Községi Önkormányzat 2018. évi
összesített közbeszerzési tervének jóváhagyása
Saját forrás vállalása VP6-19.2.1.-51-3-17-es
kódszámú pályázatban
A pusztaszeri iskolaépületekre kötött használati
szerződés módosítása
Mester-Szabó
József
lakbér-fizetési
kötelezettségének felfüggesztése
Polgármester tájékoztatója két ülés közötti
időszak eseményeiről

Határidő
azonnal
azonnal
2018.03.30.
azonnal
azonnal
azonnal
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HASZNÁLATI SZERZŐDÉS
módosítás
amely létrejött egyrészről Pusztaszer Községi Önkormányzat (6768 Pusztaszer, Kossuth u.
45. képviseli: Máté Gábor polgármester), mint Használatba adó- továbbiakban: Használatba
adó ,
másrészről a Szeged-Csanádi Egyházmegye (címe: 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.)
képviseletében Dr. Kiss-Rigó László megyés püspök - között az alulírott napon a következő
feltételek szerint mint Használatba vevő- továbbiakban: Használatba vevő-között az alulírott
helyen és napon az alábbi feltételekkel:
1.) Szerződő felek kijelentik, hogy 2012. július 5-én használati szerződést (a továbbiakban:
Szerződés) kötöttek egymással a Pusztaszer községben található iskolaépületekre
vonatkozóan.
2.) Szerződő felek a Szerződés 4.) pontját az alábbiak szerint módosítják:
„4.) Használatba adó kizárólagos tulajdonát képezi az Iskola által használt 6769 Pusztaszer,
Kossuth utca 38. szám (helyrajzi szám: Pusztaszer belterület 52) alatti székhelyen
nyilvántartott ingatlan a rajta található épületekkel, valamint a 6769 Pusztaszer, Kossuth
utca 51. szám (helyrajzi szám: Pusztaszer belterület 5) alatti ingatlanon található épület
részét képező, jelen használati szerződéssel érintett kettő tanterem, a tantermek előtti
közlekedő, WC és szertár.”
3.) A Szerződés egyebekben nem változik.
A felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt helybenhagyólag aláírják.
Pusztaszer, …………………………………

…………………………………………
A Szeged-Csanádi Egyházmegye
képviseletében
Dr. Kiss-Rigó László
Megyéspüspök

…………………………………………….
Pusztaszer Községi Önkormányzat
képviseletében
Máté Gábor
polgármester

