
oldal: 1/10 

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

 
Az ülés  

időpontja: 2018. december 17. 

helye: Sport és Közösségi Központ 

(6769 Pusztaszer, Kossuth u. 43.) 

minősítése: nyilvános 

jellege: közmeghallgatás 

 

sorszáma: 2018/13 

 
Jelen vannak: 
 Máté Gábor polgármester 

Gyurász Sándor Lászlóné képviselő 

Kósáné Buknicz Mária képviselő 

Nagy Emese alpolgármester, képviselő 

Ocskó László képviselő 

Sági Mihály képviselő 

dr. Jaksa Tibor aljegyző 

Tóth Mónika jegyzőkönyv-vezető 

Hiányzik: 

- igazoltan: Fülöp Pál képviselő 

- igazolatlanul: - 

 
 
 
Máté Gábor polgármester: Átvenném akkor a szót. Igyekszünk pontosak lenni, egy négy-öt 
percet szoktunk várni. Annyit mondanék, hogy ez most nem falugyűlés, hanem közmeghallgatás, 
nagy különbség nincs a kettő között. Annyi a különbség közötte, hogy ez egy rendes testületi ülés. 
A falugyűlésen elég, hogyha a polgármester ott van, meg aki érdeklődik, és az interaktivitás 
ugyanaz, de ez egy kötelezően előírt dolog. Minden évben a képviselő-testületnek egy 
közmeghallgatást kell tartania. Ez nem azt jelenti, hogy a képviselő-testület ülései ne lennének 
bárki számára látogathatók. Minden képviselő-testületi ülésről a faliújságon, a Facebook-on, kinek 
mi áll a közelében, értesítjük a lakosságot. Nagy tolongás nem szokott lenni, de tudni kell, hogy 
minden képviselő-testületi ülés nyilvános, bárki bármikor beülhet. A közmeghallgatás egy kicsit 
jobban rákészül erre a dologra, nagyobb teret is adunk neki. Most egyeztettük a képviselő-
testülettel, hogy maradjunk-e továbbra is a tárgyalóteremben, a szokásos 20-25 fő bőven elfér, de 
úgy gondoltuk, hogy adjuk meg a lehetőséget, hátha 50-60-an jönnek. Igyekszünk ezt az épületet 
szép lassan birtokba venni és akkor, ha van egy ilyen terünk, nem is mindenki volt még itt, akkor 
had láthassuk ennek is a hasznát. A képviselő-testület üléseiről minden alkalommal hangfelvétel 
készül, ezt mondom mindeknek. Mivel úgy gondoltuk, hogy nem biztos, hogy erre a jegyzőkönyvre 
minden egyes szó majd hallatszani fog, ezért Mónika nagy vonalakban azért le fogja írni a 
dolgokat, nehogy esetleg az legyen hogy elszállt a szó a felvétel, pedig nem sikerül. Ahogy 
mondtam ez egy normál képviselő-testületi ülés, ezért vannak ennek bizonyos formaságai. 
Egyrészt a polgármester megállapítja ilyenkor, hogy határozatképes-e a képviselő-testület. 
Megállapítom, hogy határozatképes, mert a hét képviselő-testületi tagból hatan jelen vagyunk. 
Fülöp képviselő úr nincs jelen. Ahhoz hogy a képviselő-testületi ülésünk határozatképes legyen ez 
bőven elegendő. Most mondom a képviselő-testület tagjainak, hogy egy munkamegbeszélést a 
közmeghallgatás után össze kell, üljünk, mert ma délelőtt alakult egy olyan helyzet, amiről pár 
szót kell, ejtsünk. Azt hiszem minden formaságot megtettem. Két napirendi pontunk van, a 
polgármester beszámolója az elmúlt évről illetve a tervek a jövő évre vonatkozólag illetve kérdések 
a lakosság részéről. Az én beszámolómhoz kötődően majd jegyző úr és doktor úr is fog szólni 
önökhöz. Aztán át fogom adni majd a szót, bármilyen kérdése, ötlete, elképzelése van a lakosság 
részéről bárkinek, azt bátran tegye föl. Nincs olyan, amit ne lehetne föltenni, legfeljebb nem 
tudunk rá válaszolni akkor meg azt is vállaljuk, erre is volt már példa. Aki a két napirendi pont 
mellé még esetleg a képviselő társaim részéről javasolna-e? Nem, aki elfogadja ezt a két napirendi 
pontot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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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: 
 
 
 
88/2018.(XII.17.)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.) Polgármester beszámolója az elmúlt év eredményeiről és a következő időszak terveiről 
2.) Közérdekű kérdések, vélemények felvetése a lakosság részéről 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Irattár 
 
 
 
1. napirendi pont: Polgármester beszámolója az elmúlt év eredményeiről és a következő 
időszak terveiről 
 
Máté Gábor polgármester: Idáig tartott a formalitás, innentől kezdve megpróbálom az én 
évelemzésemet, vagy évértékelésemet megtenni. Talán azzal kezdeném először is, hogy ez a 
csapat, aki itt most mellettem helyet foglal már az ötödik évét, kezdte meg, nem teljesen ebben a 
felállásban, kicsi változással. Azt mondhatom, hogy nagyon jó együttműködő csapat alakult ki, azt 
tudom mondani az idén is, mint ahogy tavaly is elmondtam, hogy nem volt ugyan széles a 
választási lehetőség a választásokkor, de a képviselők maximálisan eleget tesznek a feladatuknak. 
Kellő kritikával és kellő felelősséggel foglalkoznak a munkával. ez az én munkámat is 
nagymértékben segíti, mert sokkal kevesebbre mennék olyan képviselőkkel, aki csak rálegyint, 
meg rábólint bármire, nekem is kell a kontroll. Azért hogy ami döntéseket a testület elé viszünk 
elképzeléseket inkább, mert a döntést a testület hozza meg, hogy ezek az elképzelések megfelelő 
felelősséggel döntésekké alakuljanak. Azt se mondom, hogy mindig teljesen egyformán szoktunk 
gondolkodni, van, amikor egész parázs viták alakulnak ki és ezek mindig valamilyen pozitív 
eredménnyel, szoktak végződni. Volt már arra is példa, hogy nem lett a vitából eredmény, el 
kellett napolnunk, mert egészen egyszerűen nem tudtunk megfelelő megoldást találni, és úgy 
döntöttünk, hogy jobb döntés, hanem döntünk. Ez ritkán fordul természetesen elő, de volt már 
ilyen is. Akkor újabb információkat szerzünk, érdeklődünk, alszunk néhányat rá és utána második 
nekifutásra általában szokott sikerülni a döntés. Ennyit a testület munkájáról. Akkor nézzük az 
elmúlt év eredményeit. Ebben a ciklusban 2014-től 2020-ig volt egy ilyen fejlesztési európai uniós 
ciklus, aminek az elején az önkormányzatok meg tudták fogalmazni azt, hogy milyen feladatokat 
szeretnének ellátni, milyen fejlesztéseket szeretnének véghez vinni a településen. Erről mi 
megfelelő információkat adtunk, ennek hatására kiírtak pályázatokat, amik sok esetben nem voltak 
köszönő viszonyban az igényeinkkel, úgy hogy hozzá kellett igazítsuk a pályázatokhoz az 
igényeinket sokszor, hogy hogyan fér bele, amire nekünk szükségünk van. A másik komoly 
probléma volt, mivel tavaly év végén és az egész év folyamán szembesültünk, az hogy azok a 
fejlesztési elképzelések, amik támogatást érdemeltek azok hirtelen és egyszerre zúdultak a 
nyakunkba. Nem három évre, vagy öt évre elosztva egy ciklus esetében, hanem gyakorlatilag 
elveszett három év és az utolsó két évre illetve erre a mostani évre ránk szakadt egyszerre több 
olyan beruházás, amiből egy is elég lett volna egy évre. Ez nem csak nekünk okozott problémát, 
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hanem a kivitelezőknek is, és a különböző elszámolásokban is. Nagyon nehéz volt kivitelezőt 
találni, megnövekedett kereslet és egyéb más gazdasági helyzetek miatt a költségek is közben 
megnövekedtek ezért aztán nem csak a mi önkormányzatunk, hanem az országban minden 
önkormányzat a beruházásokkal nagyon komoly bajba került. Nehéz volt, illetve bizonyos 
esetekben lehetetlen volt a határidőket tartani, lehetetlen volt azokat az összegeket tartani, amik 
eredetileg tervezésre kerültek. Ez bizony komoly feladatot adott az önkormányzatoknak. Azért azt 
mondom, örömmel mondhatom, hogy egész pontosan két pályázatot kellett visszaadni. Az egyik a 
polgármesteri hivatalnak a felújítása, ami olyan körülményeket teremtett, ami vállalhatatlan volt 
számunkra és komoly összeget kellett volna még ennek fejében hozzátenni, nevezetesen 
13 000 000 forintot. Ennek kapcsán még a tetőhöz nem is nyúlhattunk volna hozzá, holott pont ott 
kellene kezdeni az egészet. Ezt a képviselő-testület komoly döntéssel úgy döntött, hogy akkor 
inkább nem megyünk neki ennek a dolognak, mert felemás eredmény született volna belőle. 
tapasztalva azt, hogy például ennek a teremnek a megépítése is nagyon komoly feszített módon 
történt, és  a kivitelezők részéről nem nagyon válogathatott a generál kivitelező, hogy kivel 
csináltatja meg a munkákat, és bizonyos részei még a mai napig is vannak még ilyen kisebb 
beázások. Remélem, hogy ezek minél gyorsabban rendezőnek. Több mérnök is foglalkozik vele, a 
kivitelező is foglalkozik vele, nyilván nem mehetünk el mellette, ezeket, a problémákat le kell 
küzdenünk. Minden esetre az épület használatba került, az iskola köszöni szépen. Azt önök is 
tudják, hogy az óvodán keresztül sikerült ezt megépíteni. Mi szerettünk volna kultúrházat építeni, 
mert a mai napig nem mondhatjuk azt, hogy Pusztaszernek van kultúrháza, nevezhetjük ezt 
annak, de ez nem kultúrház. Nem is olyan specifikumokkal épület meg, ez sokkal inkább egy 
sportterem, vagy sport célt szolgáló épület, egy csomó olyan dologgal, ami ennek az épületnek, az 
előírásoknak a kötelezettségei. Azokat a bizonyos dolgokat, amiket szerettünk volna, nem lehetett 
beletenni, de ez volt a lehetőség, ha ezt megfogjuk, ez van, ha nem fogjuk meg akkor maradt, 
volna a régi épület, és ez sincs. Így aztán a testület úgy döntött, hogy inkább legyen, ez aztán 
majd meglátjuk, hogy a későbbiekben mi lesz. Annyit tudok még mondani, hogy itt az épület 
környezetének a rendezése is tervbe van véve. a továbblépés minden képpen az 
öntözőrendszernek a kiépítése, az épületnek az oldal kertjébe és előkertjének illetve a másik oldali 
területnek az automata öntözőrendszerét fogjuk kiépíteni tavaszra. Utána kezdjük meg ennek a 
területnek a parkosítását. A hátsó udvart egyelőre érintetlenül hagyjuk, mert ebben a projektben a 
szennyvíz kezelő rendszernek a mai elvárásoknak megfelelő kiépítése nem történhetett meg, így 
aztán a régi rendszerre építettünk rá, ami hosszú távon nem maradhat így. Ott még minden 
képpen olyan munkálatok lesznek, ami miatt nem érdemes a parkosításban meg egyéb 
fejlesztésekben gondolkodni. Annyit még tudni kell az épületről, hogy nem az önkormányzatunk 
tulajdonát képezi, hanem a kistérségi intézményi társulás kistelek és pusztaszer társulásának 
tulajdona. Ez öt évig lesz így, öt év után kerülhet át a mi tulajdonunkba, ugyanis a pályázatot csak 
így tudtuk beadni. Ilyen alapon ebben a projektben kisteleken is történet bölcsődeépítés, ez egy 
nagyon 160-170 000 000 beruházás volt összesen, ami öt éves kötelező fenntartási időszakot ír 
elő. Reméljük, hogy öt év alatt itt már minden egyenesben lesz. Ez egy bizonyos szinten könnyíti a 
mi helyzetünket, mert kisteleknek van akkora apparátusa, aki ezeket, az ügyeket tudja intézni, 
viszont nekünk meg hajtani kell a dolgokat, hogy intézzék is ezt. a területi operatív program 
keretében épült meg a piactér is, a helyi termelői piac, ami most már az utolsó fázisába került. A 
használatba vételi engedélynek a kérése van folyamatban, illetve a napelem rendszernek a 
hálózatra csatlakoztatása. Ettől kezdve a piacnak egy hivatalos működési rendjét kell majd 
kialakítani, ezt majd jegyző úr irányítása és megalkotása keretében fog majd realizálódni. Egy 
kicsit, ha szabályosan akarjuk üzemeltetni, akkor el fog térni az eddigi spontán árusítástól a dolog. 
A helyi termelőknek nem kell, ezután sem mondjuk helypénzt fizetnie, vagy ilyesmit. Továbbra is a 
helyi termelőknek az érdekeit fogja szolgálni. Elvileg minden nap nyitva kell, hogy álljon, de 
regisztrálni kell, jegyzetelni kell, hogy ki volt, mit árultak, stb. ilyen nyilvántartást minden képpen 
végeznünk kell, nem azért, hogy ellenőrizzük az ott áruló őstermelőket, hanem mert nekünk ez 
kötelezettség. Sajnos az egészségháznak a pályázata nem fért bele ebbe a TOP-os rendszerbe, 
aztán végül örültünk is neki hogy nem, mert egy másik pályázat keretében sikerült egy sokkal 
lazább, sokkal inkább a mi igényeinkhez idomítható pályázaton részt vennünk, ami nyert is és 
ennek következtében kicsit hosszabb idő alatt, sikerült az egészségházat felújítani. Akinek olyan 
szerencséje van, hogy még nem kellett bemennie annak nyugodtan mondhatom, hogy 
belátogathat, doktor úrék biztosan nem fogják elküldeni az egészséges embereket sem. Azt 
gondolom, hogy egy szép épület lett. Kisebb hiányosságok itt is volta, határidők, meg a különböző 
munkaszervezések miatt voltak elcsúszások, sokat küzdöttünk vele. Azt gondoltuk, hogy június 
közepe, vége felé már teljesen készen lesz, hát nem lett készen. Alig másfél hónapja tudtunk 
beköltözni a területre, de örültünk neki hogy az átmeneti időszakban is korrekt helyet tudtunk 
biztosítani az egészségügyi ellátásnak, komolyabb hátrányt nem szenvedett a háziorvosi szolgálat. 
A fogorvosi szolgálat sajnos igen, ott egy hosszabb kimaradást kellett elviselnünk, viszont aki még 
nem volt annak tudom mondani, hogy egy teljesen új nulla kilométeres fogorvosi szék lett 
beépítve, úgy hogy már korszerű eszközzel tud dolgozni a doktornő. Keressük a végleges fogorvosi 
szolgálatot, pillanatnyilag csak ezen a megbízásos módon, nem praxis joggal üzemel a fogorvosi 
rendelő, de azt gondolom, hogy az ilyen 1500-as meg sokszor még a 2000-re települések sem 
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mondhatják el magukról, nagyon sok helyen az országban, hogy nem hogy fogorvosuk van, de 
még háziorvosuk sincs sok helyen. Ilyen szempontból azt mondhatni, hogy teljes a szolgáltatása az 
egészségügynek. Az önkormányzati hivatalt mondtam, hogy vissza kellett adjuk a pályázatot, mert 
nem felelt meg az elképzeléseinknek. Sokan érdeklődnek hogy áll a templom építése. tudni kell, 
hogy mi a templomépítést csak spannolni meg rohangászni tudtunk utána, de magát az beruházást 
nem az önkormányzat végzi, hanem az egyház és amikor az első kapavágásnál bemondták a 
december 16-ot, az tegnap volt, szentelési határidőt, én tudtam, hogy ez csak egy dátum, amiből 
nem lesz semmi. Véletlenül sem gondoltam és nem is vártam el, hogy december 16-ra bármi is 
legyen. Azt azonban gondoltam, hogy ennél sokkal előrébb lesz már december 16-ra, mint ahogy 
most van. Hasonló helyzetben van az egyház is az építkezéssel, hogy nincs megfelelő kapacitással 
rendelkező építési vállalkozó és alvállalkozó. Ők is egyszerre több munkát végeznek hol itt, hol ott, 
kapkodnak ide-oda. Nem teljesen ők tehetnek azért erről, mert sokszor úgy van, hogy éppen ma 
beszélgettem az egyik ilyen kivitelezővel, aki mondta, hogy ő már ezt nem tudja elvállalni bizonyos 
munkát, mondjuk Kisteleken, mert nincs rá kapacitása. mi volt a beruházó részéről a válasz, akkor 
sajnos az egész pályázatot vissza kell adnunk, nem tudjuk megcsinálni. Ilyenkor kezd el a 
kivitelező azon gondolkodni, hogy ne hozza ilyen helyzetbe az önkormányzatot, akkor mégis 
bevállalja. Ennek megint az lesz a következménye, hogy a határidőket nem fogja tudni tartani, és 
sajnos ez hoz egy ilyen helyzetet. Reméljük, hogy aztán a végén majd minden a talpára esik és jó 
lesz. A templommal kapcsolatosan annyit mondanék még, hogy ami az egyházközösségre 
vonatkozik és feladatként áll előttünk az a harangnak a felújítása, és ha úgy gondoljuk, hogy kellő 
mennyiségű pénzt tudunk összegyűjteni rá, akkor a templomra az óra felszerelése. Ha nem lesz rá 
megfelelő keret, akkor sincs probléma, óra nélkül is fog működni a templom és később is föl lehet 
építeni ezt az órát rá. az biztos, hogy harang nélkül nem templom a templom, az minden képpen 
működni fog. Ezzel kapcsolatban már megtörténtek az egyeztetések, azzal a céggel, aki ezzel 
foglalkozik. bizonyos részeit mi itt helyileg meg fogjuk tudni csinálni helyi vállalkozókkal, ügyes 
kezű emberekkel. Ezzel kapcsolatban is történt már egyeztetés. ezen felül kisebb beruházásaink 
voltak amik minket érint. A közmunka program keretében mindig igyekeztem olyan helyzetet 
teremteni, ami a faluban valami kézzel, fogható eredménnyel jár. Nem csak azzal, hogy a levelek 
össze vannak söprögetve, meg össze van szedve a szemét, hanem ennél egy kicsit több. Az előző 
két évben a csapadékvíz elvezető árkoknál a támfalakat építettük meg. ilyenkor mindig, amikor 
egy ilyen projekt van akkor a közmunkásokból, ki kell, válogassam azokat, akik képesek erre a 
munkára, föl fogják, hogy mit kell csinálni. Kis felügyelet után be tudják gyakorolni a munkát és 
aztán odáig jutottunk, hogy a támfalakat már mindenféle állandó ellenőrzés nélkül is képesek 
voltak saját maguk megépíteni. Én büszke vagyok rá, hogy nagyon szép munkát végeztek. Az idei 
évre, mivel a támfalak jelentős része elkészült és egy-kettő maradt csak el, a járdák építését 
terveztük és ennek következtében 700 m járdát sikerült megépíteni. nem mindig voltam elégedett 
a munka tempójával de egy elvárásom volt ami a legfontosabb, hogy ami munkát végeznek az jó 
legyen, tökéletes legyen. Egyszer volt olyan, hogy valamit vissza kellett szedni, mert nem sikerült 
jól, de azt gondolom, hogy a járdák, itt most alapvetően azokra az utcákra koncentráltunk ahol 
nincsen szilárd burkolat, hogy legalább a gyalogosok tudjanak megfelelő közlekedési területen 
mozogni. Ezek azt gondolom, hogy vállalhatók, jó állapotúak lettek, és én remélem, hogy a 
minősége is, minden anyagot bele tettünk, amit kellett és hosszabb távon is jó lesz. Jövőre 
ugyanezt fogjuk folytatni, ugyanis a Hétvezér soron nem értünk végig, ott teljesen végig akarjuk 
építeni a járdát, és van még egy-két kisebb része a településnek, most már csak ilyen 300 m-nyi 
járdát akarunk építeni. Ez a jövő évi programunkhoz tartozna. Volt az idén egy komoly lakossági 
egyeztetés a szennyvíz problémáinkkal. Tudni kell azt, hogy a 2000 alatti települések nem 
juthattak megfelelő támogatáshoz a szennyvíz kezelés terén, ami pályázatok kiírásra kerültek, a mi 
szintünkön azok nem fedték volna le a teljes beruházási igényeket. Ahogy látom a jövőt 
valószínűleg a kistelepüléseken az egyedi szennyvízkezelésnek a támogatásában, lehet 
reménykedni. Nem mondom azt, hogy ezt megtaláltuk volna a legjobb megoldást, keressük a 
megoldásokat erre. Pillanatnyilag várjuk azt, hogy mi az, amit az önkormányzatok esetében a 
magasabb szervek is támogatásra vagy építésre méltónak találják. Körülbelül 50 ingatlan az, aki 
olyan szempontból komolyan jelentkezett rá, hogy ha lesz erre lehetősége, akkor hajlandó 
önerővel is beszállni ebbe a dologba. Én úgy ítéltem meg, hogy a személyenkénti önerővállalás az 
körülbelül a lélektani határ olyan 100000 forint körül mozog. Ha ennél nagyobb önerőt kell vállalni, 
akkor azt gondolom, hogy az 50 vállalkozó kedvű ingatlan tulajdonosok száma jelentősen meg fog 
csappanni. Keressük azt a megoldást, ami 100 000 forintos maximum önrész beleinvesztálásával 
helyben tudja megoldani a szennyvízkezelést olyan technológiával, ami a mai korszerű 
elvárásoknak is megfelel. Ez azt jelentené, hogy az ingatlanra bekerülő ivóvíz az ingatlan területén 
kerülne elszikkasztásra, ahogy most is, de egy olyan előkezeléssel, ami után már a szikkasztás 
környezetvédelmi szempontból is vállalható helyzetet teremt. Nagy értetlenséget váltott ki az 
utóbbi napokban az optikai kábel kiépítésének rendje és sora. Tudni kell azt, hogy már jő erős egy 
éve, dolgozunk de, nem is mi dolgozunk ezen, hanem ez egy kormány beruházás, nekünk igazából 
csak annyi közünk van, hogy helyet adtunk a területnek. Száz valahány járásra volt fölosztva ez a 
pályázat többféle szolgáltató is részt vesz benne, kivitelező cég meg beruházó cég is. Azt kell tudni, 
hogy a külterületeken az úgy nevezett felhordó kábelek, amik a kisteleki központból jövő kábelek 
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mindenhol föld kábelbe kerültek elvezetésre, illetve a nemzeti park területén is földkábelbe megy ki 
Munkástelepre. Viszont a belterületen lehetett volna földkábelbe is vinni, viszont a különböző 
közművek és az egyéb növényzet, stb. ezt eléggé bonyolulttá tette volna, így aztán az a döntés 
született a kormány részéről, hogy a belterületeken légvezetékekkel is lehet vezetni. Ennek viszont 
az lett az eredménye, mivel a Démász oszlopokra csak korlátozott mennyiségben és bizonyos 
oszlopokra lehet fölhelyezni ezt a kábelt és ott már egyébként is meg a T-Home-nak a kábeltévé 
hálózata, ezért oda nem engedték föl az optikai kábelt. az Invitel másik oszlopsora meg egy 
konkurens cég, az meg nem fogja fölengedni a konkurenciát a saját oszlopaira, ennek az lett az 
eredménye, hogy kénytelenek voltunk viselni bármennyire is nem tetszik nekünk az hogy 
oszlopokon vezessék ezeket a kábeleket újabb vezetékkel elcsúfítva a falu képét. Ennek az 
oszlopsornak a kiépítése viszont előírásokkal jár. 70 cm-re kell tenni az Invitel oszlopaitól, a magas 
feszültségű oszlopoktól pedig 1 m 70 cm-re. Ennek lettek olyan következményei bizonyos helyeken 
a járdákban is a közlekedést akadályozóan, vagy legalábbb is korlátozóan kellett elhelyezni ezeket, 
az oszlopokat. Bármit tettem, bármilyen irányba mozdultam nem tudtuk elérni, hogy legalább 
azokon a részeken ahol ilyen kritikus helyre kerülne az oszlop, hogy ott legalább a Démász 
oszlopokra fölhelyezhessék a kábelt, nem lehetett, nem tudtuk elérni. Sajnos itt fejet kellett 
hajtsunk. Küzdöttünk ameddig lehetett, de ennél többre nem tudtuk vinni. Az viszont legyen 
elismerésül mondva a kivitelező irányában, hogy ott ahol az oszlopnál az volt, hogy 1 m-t idébb 
vagy odébb kellene helyezni és akkor sokkal kényelmesebbé, jobbá válik a dolog, ha ez ment 
ellene annak, hogy megfelelő távolságot betartsuk akkor erre képesek voltunk, ezeket 
megoldották, több helyen is. Sajnos ennél többet nem tudtunk elérni, ezzel kapcsolatban. Nagyon 
sok tanyára is el fog jutni ez az internet, nem tudom, hogy az itt lévőknek kinek mennyit mond, az 
hogy 1 gigabites sebességű lesz. Ez azt jelenti, hogy a jelenleg a faluban elérhető sebességnek is a 
hússzorosa lesz ennek az internet kapcsolatnak a sebessége. Azzal együtt, hogy telefon és 
kábeltévé szolgáltatás is egyben. Bizonyára sokaknak feltűnt és van, akinek nem, hogy épület egy 
torony a József Attila utcában. Ez szintén internet kapcsolathoz kapcsolódik, de ez mobil 
internethez, a mobil telefonoknak az internetes szolgáltatását a Diginet szolgáltatását szolgálja 
majd. Tartottam tőle egy darabig, hogy mennyire zavar bele a faluképbe, de úgy látom, hogy ha itt 
jövök-megyek igazából, nem lehet észrevenni, sokkal rosszabbra számítottam. Sok vizet nem 
zavar, viszont az önkormányzat évente egy elég rendes bérleti díjat tud érte kapni, hogy arra a 
területre ezt a tornyot elhelyezték. Folyamatban van még egy beruházásunk az, pedig a könyvtár 
beruházása 1 500 000 forintos mini beruházás van folyamatban pillanatnyilag. A könyvtárat 
áthelyeztük a volt parti iskolai szolgálati lakás területére, ott annak az elérhetőségét, 
akadálymentesítését tudtuk elkészíteni, illetve a nyílászárókat cseréltük ki az épületnek ebben a 
részében. Én azt gondolom, hogy ez most a hónap végére teljesen elkészül, időjárásfüggő, azt 
gondoltuk, hogy erre a hétre minden elkészül, de most egy kicsit ez a havazás visszafogja a 
lehetőségeket. Azt gondolom nem lesz gond a befejezésével. Az idei évben is elég sok szociális 
üggyel foglalkoztunk, és itt néhány dologról szeretnék szót ejteni. Egyrészt az idén, mint ahogy 
most már 3-4 év óta van lehetőség arra, hogy szociális tűzifát osszunk a lakosságnak különböző 
igények alapján. Általában olyan 50 és 60 közötti igény szokott beérkezni, ennek pontosan leírt 
szabályai vannak, hogy ki az, aki részesülhet ebben. Egyrészt a kormány által előírt szabályozók 
vannak, illetve az önkormányzati is bizonyos dolgokat előtérbe helyez vagy kiemeltebb 
támogatásra jogosultnak tart. Így ezek alapján ítéljük meg, hogy kik azok, akik kaphatnak, és akik 
ezekbe, a különböző kritériumokba nem fér bele, csak azokat szoktuk elutasítani, ez olyan 8-10 
kérelem szokott lenni. az idén 51 ilyen kérelmet adtak be, és ahogy már gondolom önök is 
tapasztalták azok akik fával tüzelnek hogy nem egyszerű manapság tűzifát beszerezni, hát mi sem 
tudunk olyat beszerezni amiért vállaljuk az arcunkat. Ezért az idén úgy döntött az önkormányzat, 
hogy nem tűzifába fogjuk ezt a szociális tüzelőanyag támogatást kérni, hanem szénbe. ez most egy 
kísérlet részünkről, majd a visszajelzéseket várom azoktól, akik kaptak különböző mennyiségben. 
10 q volt a legtöbb és 3 q volt a legkevesebb. rászorultsági alapon viszont már mi döntöttük el, 
hogy kinek mennyit adunk. Tudtunk kiosztani 51 személynek ilyen támogatást. Közben a 
kormánytól kaptunk egy olyan lehetőséget, hogy a tavalyi évben, 2017-ben ugyanilyen tűzifa 
támogatásban részesült személyeknek további 24 m3 tűzifát oszthatunk szét. Ennek a szétosztása 
illetve kiválasztása is megtörtént. Elsősorban kisgyerekes családokat választottunk, azokból, akik 
tavaly is kaptak, és ez alapján osztottuk szét a 24 m3-t. ennek a beszerzését a héten fogjuk 
megtenni, szürke nyár tűzifa formájában. a jövőben is, ha ilyen programunk lesz, akkor 
valószínűleg megmaradunk a szénnél, mert az beszerezhető. Sokkal egyszerűbb, egy nap alatt 
lerendeztük az egész szociális tűzifakérdést, miközben két hétig dolgoztunk a fával. Én reméltem, 
hogy a lakosságnak is ez megfelelő lesz. Nagyon örültünk annak, hogy minden Pusztaszeren járó 
pusztaszeri lakos általános iskolás 15000 forint iskolakezdési támogatásban részesülhetett az 
önkormányzat részéről. Egytől egyik mindenki, nem kellett kérni sem. Ezt automatikusan minden 
olyan tanuló megkapta, aki a pusztaszeri általános iskolába jár pusztaszeri lakosként. Hasonló elv 
alapján sikerült a meglévő szociális keretünkből már a múlt héten a 65 év fölöttieknek 7000 
forintot kijuttatni ilyen fűtési támogatásként. Ha valaki úgy gondolja, hogy ő erre nincsen 
rászorulva lehetőség, van fölajánlani bárki számára. Erre volt egyébként már példa. Oda jutottunk, 
hogy van egy számunkra még máig, nem általunk rendezetlen, hanem általunk eddig 
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rendezhetetlen támogatás, ez pedig a 12000 forintos gázár támogatás. amit a gázszolgáltató a 
tavaszi elszámoláskor minden gázüzemű fogyasztónál számlában jóváírt. Joggal tették föl azok a 
kérdést, akik nem gázzal tüzelnek, hogy ők akkor kimaradnak-e ebből a támogatásból. a kormány 
azt mondta, hogy nem, természetesen ők is megkapják a 12000 forintos támogatást, csak éppen 
nem volt kidolgozva az, hogy ezt hogyan. Ez a mai napig is még bizonytalan, annyit tudok 
mondani, hogy a múlt héten ez a 12000 forintos támogatási összeg, ami 1 320 000 forintot jelent 
pusztaszer vonatkozásában megjelent a számlánkon, de azt tudni kell, hogy ezt nem tudjuk 
pénzben senkinek sem odaadni. Ugyanis az előírás úgy szól, hogy ezt csak tüzelőanyagra lehet a 
személynek fordítani, aki ezt kérvényezte, akkor, ha ő a gáztámogatásban nem részesült már 
egyszer. Ezt érdekes módon az önkormányzat nyakába varrták, hogy ezt mi állapítsuk meg, jó de 
honnan. A gázszolgáltatótól kértünk egy segítséget, hogy legyen szívesek leközölni, hogy kinek 
írták jóvá a 12000 forintot, mert akkor össze tudjuk hasonlítani. Van, aki megkapta, de nem vette 
észre, mert a számlát nem olvasta. Minden képpen ezt nekünk egyeztetni kell, de ez nem sikerült, 
mert ilyen listát nem kaptunk. Most újra nekifutottunk ennek a dolognak, hogy ezt tisztázzuk 
valamilyen módon. Az biztos, hogy az önkormányzat nem fog erre a pénzre ráülni. Amit itt össze-
vissza mondanak a különböző médiumokba egyrészt múlt hétig ez a pénz nem is volt a 
számlánkon, de még mindig nem tudjuk pontosan, hogy lesz kiosztva, de rajta vagyunk 
egyébként. Annyit tudok mondani tájékoztatásul, hogy úgy szólt ez a kérvény, hogy meg kellett 
határozni, hogy miben kéri az illető. Fában, szénben, gázpalackban, vagy nem tudom milyen 
lehetőségek voltak. Itt Pusztaszeren volt, aki fában kérte, volt, aki szénben kérte, volt, aki 
gázpalackban és volt, aki fa brikettben. Közben kiderült a kormány számára is, ami nekünk már 
nyilvánvaló volt, hogy ennyi fa nincs a környékben. Nem megy ebben a formában és lehetővé tette 
a kormány, hogy egyszer kell módosítani ezen, mert fa nincs. Január elején mind a 110 igénylő, 
aki az igényét beadta fog kapni egy értesítőt az önkormányzattól, amiben értesítjük egyrészt arról, 
hogy fa nincs. Ellenben választhat a következő közül, lehet szenet 25 kg-os zsákban, van, ez 9 
zsákra elegendő ez a 12000 forint. A másik lehetőség az, hogy gázpalackot kap, kettő darabot, de 
ez nem lesz 6000 forint darabonként. Kérdés az, hogy hogy lesz abból 12000 forint, úgy 
döntöttünk, hogy a beszerzéskor lelhetőséget adunk arra, hogy a gázpalack mellé még az illető 
vehet még valamit az adott helyen, majd mondom, hogy hol lehet beszerezni ezt. Ki kell egészíteni 
pont 12000 forintra, ugyanis annál kevesebbet nem számolhatunk el. Ha többet vesz valaki, akkor 
a többletet ki kell, fizesse. Így fog majd talpára esni a dolog. a harmadik lehetőség pedig az, hogy 
ezt a fa brikettet kérje az illető a fa helyett, vagy amit eddig kért. a fa brikettből viszont 100 kg-ot 
lehet ebből az összegből venni. A beszerzés valószínűleg a Misi táp-takarmány boltjában fog 
lebonyolódni. Ugyanis az önkormányzatnak szerződést kell kötni valaki vállalkozóval, aki képes 
ezeket, a szolgáltatásokat véghez vinni. Nyilván nem fogunk Kisteleken vagy valami környékbeli 
településen szerződést kötni. Mindenkinek saját magának kell elmenni érte. Én a türelmét kérem 
mindenkinek nem rajtunk, múlik, hogy mennyi idő alatt fog ez lebonyolódni. Sajnos a 
takarékszövetkezeti szolgáltatás megszűnt a településen, ne is reménykedjünk abban, hogy majd 
lesz. Nem egyeztettek velünk, egyik napról a másikra bezárták. Nagyon jó hírrel szolgálhatok az 
ügyben, hogy az önkormányzatnál már jó ideje nincs olyan személy, aki a közművelődési dolgokat 
egy ilyen kultúr szervező formában tudná vinni megfelelő végzettséggel és megfelelő képesítéssel. 
Viszont az önkormányzatnak kötelezettsége van, hogy 2021-ig megfelelő végzettséggel rendelkező 
személyt alkalmazzon heti 20 órás munkaidőben. Ez szerintem egy nagyon jó dolog lesz. Itt mikor 
valami rendezvényt szerveztünk mindig azon múlt a rendezvény, hogy találtunk-e megfelelő lelkes 
embert. Mi minden programnak mögé álltunk önkormányzatilag de nem volt nekünk sem 
emberünk rá, hogy végig szervezze a dolgot. Nem tudtuk a hírfutárt megjelentetni most már több 
mint másfél éve, mert sajnos nincs megfelelő ember. Most azt tudom mondani, hogy a pályázatot 
kiírtuk erre az állásra, van is egy kiszemelt személyünk, aki meggyőződésünk szerint alkalmas lesz 
erre a dologra. Reméljük, hogy nagyon szép dolgok fognak tovább fejlődni itt a faluban. Egy 
dologról beszélnék, még ami az elmúlt időszakot és kicsit már a jövőt is érintettem, de az elmúlt 
időszakot jellemzi, éppen a hétvégét. A hó eltakarítással kapcsolatban azt kell tudni, hogy szíre-
szóra nem fogunk havat eltakarítani, 5 cm hóra még nem mozdul meg a hó eltakarítás. Az általunk 
követett elv az, hogy ha 10 cm-t eléri a hó, akkor a belterületeken eltoljuk a havat, ha eléri a 15 
cm-t, akkor már az összes olyan úton, ami körül többen laknak, vagy munkástelepen. Azt tudni 
kell, hogy kettő traktorral nem tudjuk ezt a 60-70 km-es szakaszt pillanatok alatt letolni. Ennek az 
lesz sokszor a következménye, mint például tegnap is, hogy mire a traktorok odaértek volna addig 
annyira, letaposták az autók, hogy már nem volt érdemes rámenni. Ebben én mindenkinek a 
megértését kérem. Aki úgy gondolja, hogy lehetetlenné vált a közlekedés a hó miatt, bátran hívjon 
engem nyugodtan és próbálunk segíteni. A jövőre nézve néhány szót mondanék, hogy mit 
tervezünk. Egyrészt a pályázatokat le kell zárnunk, a piac, az egészségház a könyvtár pályázatai 
folyamatban vannak, ezeknek a zárása az első negyedévre meg tud történni. Van bent két 
pályázatunk, az úgy nevezett Leader pályázat. Egyiket a Pusztaszer Községért Közalapítvány, 
Terikéék jóvoltából adta be. Ennek a teremnek van még egy további építendő része, egy színpad, 
de a sportteremhez ez nem passzolt, nem lehetett ebbe a pályázatba beépíteni. Sem anyagi 
keretek nem voltak rá, sem a pályázat nem támogatta ezt. a terveken szerepel itt a hátam mögött 
a falon túl egy színpad és ott a másik oldalon, pedig egy színpadi öltöző. Mivel ezt nem építhettük 
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meg, színpadra meg szükség van, ezért az alapítvány közreműködésével pályáztunk ide egy olyan 
színpadot, ami gyorsan fölépíthető, elbontható, külterületre is vihető, viszonylag korszerű és 
mindenféle előírásnak megfelel. Ezen felül az önkormányzat adott be szintén a Leader keretében 
egy wifi pontot. Ezen most erősen gondolkodnom kell, majd az önkormányzat ezt még újra 
értékeli, hogy érdemes-e ezzel foglalkoznunk, mert nem túl nagy összegű beruházás, de most 
annyira elindult ez az internetes fejlesztés, hogy most minden faluban az egész falut le akarják 
ilyen wifi elérhetőséggel látni majd valamilyen formában. Közmunka programot is elindítottuk 
jövőre, hét és hat fővel, külterületi és belterületi közutak építésére. Itt azt kell tudni, hogy tovább 
építjük a járdát, illetve vannak még olyan átereszek, amiket még rendeznünk kell. Nagy 
reményünk van abban, hogy, talán aki a híreket figyeli hallott már, arról hogy elindult egy modern 
városok nevű program, ami Magyarország városaival kapcsolatos fejlesztéseket célozza meg. Ezzel 
párhuzamosan kialakulóban van vagy megalkotás körüli helyzetbe, kerül lassan a magyar falvak 
program. Ezzel megint úgy vagyok, mint a 2014-2020-as programmal, hogy nagy reménységgel 
mentünk neki és aztán felemás eredményekkel sikerült és ugyanez volt 2007-2013-ig is. Ennek 
keretében az iskolát tudtuk felújítani, de nem tudtunk második lépcsőt hozzátenni, hogy az 
iskolában a vizes blokkot a mai napig nem sikerült felújítani. Vannak hiányosságok, de tudtunk 
mindegyik programban előre haladni. A magyar falvak program azt tűzte ki jelenleg céljául, hogy a 
települések élhetőségét fokozza. A belterületi utaknak, járdáknak az építését, a művelődési házak 
építését, olyan utak építését, amik a településeket kötik össze a városokkal, 3-4 számjegyű 
utaknak a felújítása. Ilyen jellegű beruházásokra lesz lehetőség, igyekszünk majd ezekben részt 
venni. Én ennél többet nem szándékoztam mondani. Viszont szándékozik mondani jegyző úr, mert 
biztos fölmerülne kérdésként, hogy mi van a fúrt és ásott kutak körül és doktor úr is, szeretne 
majd egy pár szót mondani a jelen lévőknek. Én köszönöm a figyelmet.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Ez biztos közérdeklődésre tart számot a fúrt kutaknak, illetve az ásott 
kutaknak az engedélyeztetése, ami a médiában úgy hangzik el, hogy be kell jelenteni a jegyzőhöz. 
Ez így természetesen nem igaz, ennyivel még nálam senki nem úszott meg semmit. Valójában, 
amiről szó van, úgynevezett fennmaradási engedélyt kellene kérni ezekre a fúrt vagy ásott 
kutakra. Ami viszont a tömegtájékoztatásból ki szokott maradni, hogy ennek az elsődleges 
címzettje a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Ott kellene megtenni ezt a bejelentést. Van 
egy olyan jól behatárolható esetkör, ami jegyzői hatáskörbe tartozik, ez az, amikor magánszemély 
kizárólag háztartási vízigény kielégítésére meghatározott talaj mélységből, ilyen 30 m körüli 
mélységnél nem nagyobb rétegből, jellemzően talajvíz rétegből és 500 m3/év vízhozamot meg 
nem haladó mértékben vesz ki vizet. Ebben az esetben lehetne a jegyzőtől kérni úgynevezett 
fennmaradási engedélyt, ennek viszony olyan bonyolult nyomtatványa van, hogy ezt senkinek nem 
ajánlom, illetve amit ezen föl tetszenének tűntetni, azt is egy arra jogosított kútfúróval hitelesíteni 
kell, nyilván az megint nem két fillér. Azért hangsúlyoztam ki, hogy minden szónak jelentősége 
van, mert ez tényleg arról szól, ez a nagyon szűken vett esetkör, amikor valaki a kis kútjáról a kis 
kertjét öntözgeti vagy annak a két-három kapirgáló tyúknak ad ebből inni. Ha már valaki mondjuk 
piacra termelt mezőgazdasági terménynek az öntözésére használja ezt a vizet, akkor már nem 
magánszemélyről beszélünk, hanem mezőgazdasági vállalkozóról vagy őstermelőről, neki az 
engedélyeztetése a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz tartozik. Ha mondjuk valakinek a 
külterületen, tanyán egy kis fóliasátorban termel mezőgazdasági terméket, akkor végképp nem 
háztartási vízigény kielégítéséről beszélünk, hanem anyagi haszonszerzésből piacra termelés, ez 
megint a Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Tudnám még sorolni a dolgokat, ettől azért igazából 
megkímélném a tisztelt jelenlévőket. Nem tudjuk, hogy mi lesz a kifutása ennek a történetnek. 
Döntött a kormány hogy 2020. december 31-ig meghosszabbította azt a határidőt, hogy birság 
mentesen be lehet jelenteni ezeket a kutakat. Ez valójában ismert okoknál fogva azért történt, 
mert egyébként nagyon sok európai uniós támogatást kellene visszafizetnie az érintett gazdáknak, 
ha itt valamiféle jogsértő magatartást tanúsítanak és nincs ez bejelentve. A nagy mezőgazdasági 
vállalkozókat ez szerintem nem vigasztalja, vagy kecsegteti kedvezőbb elbírálással. Rájuk 
vonatkozólag ugyanúgy a katasztrófavédelmi igazgatóságnak a bejelentése fog vonatkozni, mint 
eddig is. A belterületi lakosoknak ez a nagyon szigorúan szűken értelmezett kútfúrás 
engedélyeztetése ennél kilátásba van helyezve az, hogy tényleg elég lenne csak egy egyszerűsített 
bejelentést tenni, erre várunk, erre van remény, majd látjuk, hogy mi lesz a kifutása. Ez a 
fennmaradási engedélyeztetési eljárás gyakorlatilag majdnem megegyezik ugyanazzal az 
eljárással, mint amikor az új előírások szerint engedélyeztetnünk kellene egy kutat. Mi ezt egy 
kicsit próbálnánk konstruktívan meg rugalmasan kezelni az ezzel kapcsolatos bejelentéseket. 
Várjuk, hogy egy egyszerűsítés történjen, és annál is inkább nem esszük forrón a kását, mert azért 
erre nekünk kapacitásunk nincsen, hogy le tudjuk ellenőrizni mind az 500 belterületi lakóingatlan 
esetében, hogy tényleg van-e az udvarban egy fúrt kút. Egyébként, ha ezt valaki nem jelenti be, 
fogalmam sincs, hogy mi lesz a szankciója. Igazából senki nem tudja mi ennek a célja, én már 
hallottam ilyen elrettentő felvetéseket is, hogy majd ilyen évi 20 000 forintos vízkészlet 
gazdálkodási járulékot fognak ezután kivetni. Majd látjuk. Azt kérném, hogy bárkinek nagyon 
szívesen ugyanezt el fogom mondani, ha személyesen is fel tetszenek keresni, de egyelőre 
kivárásos alapon vagyunk. Aki viszont mezőgazdasági vállalkozóként egy nagy gazdálkodó anyagi 
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haszonszerzés irányuló tevékenységből kifolyólag ilyent fúrt vagy ásott kutat üzemeltet, annak 
nekem nincs jó hírem, neki a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot kell felkeresni. Köszönöm 
szépen.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm jegyző úr. Doktor úrnak adnám a szót és utána 
mindenkinek természetesen hozzá, lehet szólni.  
 
dr. Elekes Attila háziorvos: Jó estét kívánok. Én csak pár szóban annyit szeretnék mondani, 
hogy aki még esetleg nem volt a felújított rendelőben annak szeretnék annyit mondani, hogy 
egyrészt nagyon szép lett, ezért is, érdemes kívülről is és belülről is megtekinteni. Azt gondolom, 
hogy nagyon büszkék lehetünk mindannyian, hogy van egy ilyen egészségügyi központunk, hiszen 
ott van a védőnő is és a fogorvos is, mi is, hogy ilyyen pusztaszeren létrejöhetett. Voltam egy jó 
pár rendelőben és hát nagy városokban sem rendelkeznek ilyen infrastruktúrával úgy, hogy én azt 
gondolom, hogy ezek nagyon nagy előrelépések. Már régóta szerettünk volna önkormányzati 
szinten, de most valósulhatott csak meg, úgy hogy ez egy nagyon örömteljes hír. Annyit szeretnék 
mondani, hogy a rendelési idő változatlan, a munkatársaink változatlanok, lényegében minden 
maradt, úgy ahogy régebbe. egy valamit kitaláltunk és létrehoztunk egy nővérszobát, ami a 
bejárattól balra helyezkedik el és csengőt is fölszereltettünk illetve nyilván kopogni is lehet. Ezt 
azért találtuk ki, hogy egy kicsit meggyorsítsuk a betegellátást, mert azt láttuk az utóbbi időben, 
hogy nagyon sok olyan teendő felszaporodott az orvosi rendelésen, ami nem feltétlenül kíván 
orvosi ténykedést, viszont diszpécser jellegű szolgáltatásra szükségünk lenne és ezt a Mesi eddig 
is, megtette, csak most elkülönítetten is meg tudja tenni. Ha olyan dolgokban kérnek segítséget, 
ami adminisztratív jellegű, tanácsot szeretnének, nem feltétlenül kell hozzá orvosi vizsgálat, akkor 
azt ő meg tudja tenni a nővérszobában és közben én, pedig az orvosi teendőket el tudom látni. 
Talán egy kicsit ezzel fölgyorsul a betegellátás, aki volt mostanában nálunk az ezt tapasztalhatta. 
Én azt gondolom, hogy ez egy jő irány, sok helyen szeretnének hasonló képpen dolgozni, mi ezt 
megtehettük, hogy ezt megvalósítsuk. Én azt gondolom, hogy ez minden képpen gyorsítani fogja a 
betegellátást. illetve még annyit, hogy valóban a működésünk az lényegében zavartalan, vannak 
még apróságok amikben szeretnénk majd fejlődni, fokozatosan ezek majd láthatóak lesznek. 
Lényegében a működésünket semmi nem befolyásolja, a beteg ellátás továbbra is zavartalanul 
történik, mint ahogy eddig. Köszönöm szépen.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen a doktor úrnak a tájékoztatását. Megkérdezném a 
képviselő társaimat, hogy kíván-e még valaki hozzátenni valamit az én mondandómhoz? 
 
 
 
2. napirendi pont: Közérdekű kérdések, vélemények felvetése a lakosság részéről 
 
Máté Gábor polgármester: Én akkor átadnám a szót önöknek. Imre, hulladékszállítás, szennyvíz 
ügyben esetleg?  
 
Trombitás Imre: Változás nincs ahhoz képest, amit elmondtam a bizottsági ülésen. Az a 
szennyvíz, ami víz. A leeresztőn van egy számítógépes átfújás, ami méri a PH értékét a leeresztett 
szennyvíznek, a szennyezettségi fokát. Ha egy sűrű valamit beviszünk, azonnal a csap lezár és 
veszélyes hulladéktárolóba, irányítja. A kamera veszi, hogy milyen autó engedte le, mikor, 
rendszám és egyéb adat is minden ott van. Ennek alapján veszélyes hulladékként működik. Nem 
lehet pottyantós WC-t szippantani, és nem lehet az iszapot elvinni.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: A szilárd hulladékszállításnál nincsen fönnakadás?  
 
Trombitás Imre: Nincsen.  
 
Máté Gábor polgármester: Arról én mondok egy pár szót. Értem a jegyző úrnak a célzását. Volt 
az elmúlt hónapokban azért olyan hír hogy összeomlott egy szemétszállítási rendszer Gödöllő 
környékén. Ezt megerősíthetem, és megtámogatnám a dolgot azzal, hogy én a héten voltam a 
hulladékgazdálkodás társulási ülésen és a Csongrád megyei településtisztasági kft-nek a 
taggyűlésén és ők a fő vállalkozók, Imre alvállalkozó. Azt tudni kell, hogy pillanatnyilag a hulladék 
holding, ami, ugye ami egy állami magas cég, ő szedi be a tőlünk a hulladékszállítási díjakat, ás ő, 
fizeti ezt a díjat tovább a szállítóknak. A Csongrád megyei Településtisztasági kft a fővállalkozó, 
neki van meg a megfelelő engedélye, aki szerződésben van alvállalkozókkal. Ennek a Kft-nek 
pillanatnyilag 900 000 000 forintos követelése van a hulladék holding felé. Ennek ellenére az 
alvállalkozót kifizeti. Ezt úgy tudja megtenni, hogy egyrészt az önkormányzatok aláírnak egy 
vállalást, hogy a kft banki kölcsönt vegyen fel, azért hogy finanszírozni tudja a dolgokat, illetve 
szeged önkormányzata jelentős tagi kölcsönnel támogatja meg vállalkozót azért, hogy szolgáltatni 
tudja azt, amit kell neki. Sajnos ez a helyzet pillanatnyilag. Reméljük, hogy ez nem fog 
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