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Máté Gábor polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden megjelent képviselőt,
meghívottakat az idei első képviselő-testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy a képviselő-testület
határozatképes, a hét fős tagságból jelen van hat fő. Van-e a napirendi pontokhoz esetleg további
javaslat? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
1/2019.(I.30.)Kt. határozat
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az alábbi napirendi pontok
megtárgyalását:
1.) A községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet első olvasatban
történő tárgyalása
2.) A Képviselő-testület 2019. évi munkaterve
3.) A polgármester 2019. évi szabadság-ütemezési tervének jóváhagyása
4.) Döntés a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2019. évi finanszírozásáról
5.) Kérelem benyújtása a 2019. évi járási startmunka mintaprogramra
6.) Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről
7.) Kérdések, bejelentések
oldal: 1/15

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

1. napirendi pont: A községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet első olvasatban történő tárgyalása
Máté Gábor polgármester: Első napirendi pont, községi önkormányzat 2019. évi költségvetés
első olvasata. A szokásos rendszer, igazából sok minden nincs még benne kitöltve, majd a
polgármester tájékoztatója részében fogok felvetéseket mondani a beruházások és felújítások
témájában. Mindenkit bátorítanék arra, hogy a következő testületi ülésre tervezzük azt, hogy a
végleges állapotát megszavazzuk, és helyre tegyük, és azokba már szeretnék ilyen dolgokat is
beletenni. Azokról a dolgokról, amik még most felvetésként jelennek meg, azokat véglegesíteni
majd. Vitára bocsátom a témát.
Sági Mihály képviselő: A bizottság megtárgyalta, mivel az első olvasat és polgármester úr is
hozzátette, hogy lehet még a véglegesítésre módosítani, erről tudomásom szerint még határozatot
sem kell hozni.
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Pont az, hogy most még csak határozatot hoz a testület, nem
rendeletet.
Sági Mihály képviselő: Nem rendeletet, így van, pillanatnyilag ezekkel a számokkal mivel ezzel
rendelkezik az önkormányzat így javasolja elfogadni.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Egyéb hozzászólás esetleg? Annyit tennék még hozzá,
hogy mindenki tisztán lássa ezt a bizottsági ülésen is, elmondtuk, hogy az önkormányzati
dolgozóknál és a köztisztviselőknél a cafetéria juttatás a tavalyi években megszokott formában már
nem mehet, vagy nem célszerű, hogy így menjen, és a Széchenyi kártyát viszont a dolgozók nem
tudnák felhasználni a lehetőségeket ezért ebben a költségvetésben azt tervezzük, hogy ezt az
összeget kereset kiegészítésként tudjuk megoldani. Ebben az esetben pénz kerül a dolgozó kezébe
annál is inkább, mert a mostani garantált bérminimum olyan helyzetet teremtett az
önkormányzatnál, hogy gyakorlatilag a bértáblánk ez alá süllyedt teljes mértékben. Ez azt jelenti,
hogy a bértábla nem üzemel, teljesen mindegy milyen a köztisztviselői béralap meg milyen szorzók
vannak, nem érik el a 195 000 forintot. Ebből az következik, hogy mindenki ezt a bért kapja attól
függetlenül, hogy harminc éve dolgozik az önkormányzatnál vagy két hónapja. Nem tudom, hogy
mikor lesz ebből tisztességes dolog. Éppen arról beszélgettünk, hogy valamikor a 20-as 30-as
években állami alkalmazottnak lenni az egy nagyon nagy dicsőség volt és egy kiemelt dolog volt,
annak biztosítva volt a megélhetése és biztos jövője, hát ez most nem mondható el.
Sági Mihály képviselő: A bizottság ezt is támogatta.
Máté Gábor polgármester: Aki ezzel a kiegészítéssel elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
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2/2019.(I.30.)Kt. határozat
Tárgy: A községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet első olvasatban
történő tárgyalása
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete első olvasatban elfogadja Pusztaszer
Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetét.

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

2. napirendi pont: A Képviselő-testület 2019. évi munkaterve
Máté Gábor polgármester: Második napirendi pont, képviselő-testület 2019. évi munkaterve.
Nyilván a tavalyi megvalósult munkatervet vettük elő, és azt egészítettük még ki bizonyos
lépésekkel. Természetesen lehetnek további ötletek, sőt év közben is lehetnek ötletek, mint ahogy
tapasztaltuk. Most is simán tehetünk hozzá vagy át is, csoportosíthatjuk másik időpontra dolgokat,
erre is van lehetőség. Nekem egy javaslatom van, mert amikor ezt így összeírtuk nem figyeltem
oda, hogy kerüljön bele a munkaterv felvezetésébe, hogy a képviselő-testületi ülés, ha más
kötelező időpont nem írja ezt felül, akkor a képviselő-testületi ülés minden hónap utolsó
szerdájának 14 órája legyen. Ezt majd jegyző úr megfogalmazza, hogy szabatos legyen.
Sági Mihály képviselő: Egyetértek polgármester úrral, hogy legyen benne. A bizottság javasolta,
hogy augusztusban az egyik napirendi pont biztos, hogy szerepeljen, másodikként ez a képviselőtestület felfüggesztette pillanatnyilag a saját halottá nyilvánítás és a díszpolgári címről szóló
rendeletünket és az volt a kérés, és a bizottság támogatta, hogy augusztusban vizsgáljuk ezt felül,
ne adjuk úgy át az új testületnek, hogy nincs ilyen rendeletünk, mert mi függesztettük ezt föl, mi
tudjuk, hogy miért. Más javaslata nincs pillanatnyilag a bizottságnak.
Máté Gábor polgármester: Egész pontosan két módosítási javaslat hangzott el. Van-e egyéb?
Amennyiben nincs, aki a két módosítással együtt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:

3/2019.(I.30.)Kt. határozat
Tárgy: A Képviselő-testület 2019. évi munkaterve
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi munkatervét az alábbiak
szerint határozza meg:
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Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi
MUNKATERVE
A képviselő-testület üléseire általában a hónap utolsó hetének szerdai napján 14 óra kezdettel
kerül sor.
A képviselő-testületi ülések állandó napirendi pontja:
Polgármester beszámolója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, valamint a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról.
Február
1.) Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
2.) Rendelet-alkotás a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
3.) Pusztaszer Községi Önkormányzat 2019. évi rendezvényterve
Március
1.)
2.)
3.)
4.)

Pusztaszer Községi Önkormányzat 2019. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyása
Bergendóc Szociális Szövetkezet beszámoltatása
Mezőőr beszámolója
Önkormányzati tulajdonú lakások bérleti szerződéseinek felülvizsgálata

Április
Csengele Község Önkormányzata Képviselő-testületével együttes ülés keretében tárgyalva
1.)

A Kisteleki Rendőrkapitányság beszámolója Pusztaszer Község közrendjének és
közbiztonságának 2018. évi helyzetéről
2.)
A
Csongrád
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Szegedi
Katasztrófavédelmi
Kirendeltségének 2018. évi beszámoló jelentése
3.) Jegyző beszámolója a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal működéséről
Május
1.) Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. beszámolója
2.) Pusztaszer község 2018. évi belső ellenőrzéséről szóló éves összefoglaló jelentés
megtárgyalása
3.) A 2018. évben önkormányzati támogatásban részesült civil szervezetek pénzügyi
beszámoltatása
4.) Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
5.) Beszámoló a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkájáról
Június
1.) Beszámoló a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola Pusztaszeri Telephelye munkájáról
2.) Beszámoló a Kisteleki Óvoda, Bölcsőde, Mini Bölcsőde és Családi Bölcsőde Csizmazia György
Tagóvodája munkájáról
3.) Beszámoló a háziorvos munkájáról
4.) Beszámoló a fogorvos munkájáról
5.) Fogorvos megbízási szerződésének meghosszabbítása
6.) Beszámoló a védőnő munkájáról
7.) A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár szakmai tájékoztatója
8.) Beszámoló a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása 2018. évi költségvetésének
végrehajtásáról
9.) Beszámoló a Térségi Intézményi Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
Augusztus
1.) A helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata az iskoláztatási célú
települési támogatás nyújtásának lehetősége szerint
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2.) Rendelet-alkotás az önkormányzat saját halottá nyilvánításáról
adományozásával járó anyagi jellegű juttatásokról

és a díszpolgári

cím

Szeptember
1.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi
fordulójához
Október
1.) Rendelet-alkotás a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról
2.) Megbízási szerződés Pusztaszer Községi Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési feladatainak
ellátására
3.) Pusztaszer Községi Önkormányzat 2020. évi ellenőrzési programjának és a 2020. évi ellenőrzési
terv időrendi táblázatának elfogadása
November
1.) A helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata a fűtési célú települési
támogatás nyújtásának lehetősége szerint
2.) Beszámoló a helyi adóztatásról
3.) Közszolgáltatási szerződés a „PUSZTA-SZEM” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel
4.) Zárt ülés: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott egyedi
kérelmek elbírálása
December
1.) Közmeghallgatás

Határidő: folyamatos
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Munkaterv szerint érintettek
5.) Irattár

3. napirendi pont: A polgármester 2019. évi szabadság-ütemezési tervének jóváhagyása
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, nem tudom mire jó, de ha előírják akkor,
kell, polgármester szabadságolási tervének jóváhagyása. igyekszem koptatni amennyire, lehet a
szabadságaimat, de ha ezt mind igénybe vennénk jegyző úrral, együtt akkor nem nagyon lennénk
itt.
Sági Mihály képviselő: Kötelező napirendi pont a bizottság így javasolta, ahogy tervezve van,
elfogadásra javasolja.
Máté Gábor polgármester: Igyekszem, nyáron, majd amikor tényleg ilyen uborkaszezon van,
akkor majd megpróbálok többet kivenni. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
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4/2019.(I.30.)Kt. határozat
Tárgy: A polgármester 2019. évi szabadság-ütemezési tervének jóváhagyása
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX tv. (a továbbiakban Kttv.) 225/C.§ (1) – (4) bekezdéseiben foglaltak alapján Máté
Gábor főállású polgármester 2019. évi 110 nap szabadsága igénybe vételét a melléklet szerinti
szabadság felhasználási ütemezésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Gazdálkodás helyben
4.) Irattár
4/2019.(I.30.) Kt. határozat melléklete
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4. napirendi pont: Döntés a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2019.
évi finanszírozásáról
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont a kisteleki térségi egészségügyi központ
nonprofit kft támogatási kérelme. a mai nap 11 órakor kaptam a kérdésemre a választ, ami nem
elégítette ki a vágyamat, mert a leglényegesebb kérdésre nem kaptam választ, hogy mi a helyzet a
be nem fizetett támogatási összegekkel és az azzal kapcsolatos szolgáltatásokkal. Nem biztos,
hogy mindenki látta az email, amit ma küldtem el, viszont a levelemet gondolom, olvastátok, amit
a Szerapisznak írtam. Azok mentén én most ezt nem akarom újra elmondani, aki esetleg nem
tudta elolvasni utána tud nézni. Most kaptunk egy kiegészítést, viszonylag bizonyos dolgokat
megmagyarázva, de továbbra sem értem azt, hogy a 24 órás szolgálatnak a kétharmada kötelező
feladat akkor Baks miért nem fizeti a 24 órás szolgálat kétharmadát. Erre nem kaptunk választ a
Zsolttól úgy, hogy továbbra is azt javaslom, ami az eddigi gyakorlat volt, hogy a tavaly elfogadott
összeg továbbra is kerüljön átutalásra. Azért látható, hogy több milliós összeg nincs az
önkormányzatok részéről befizetve az új táblából, látszik ez egyébként. Nincs teljes mértékben
kifizetve, elmondanám Pusztaszer mindig időben haladéktalanul, fizet, nagyon ritkán fordul elő
akkor is inkább figyelmetlenségből, hogy valami kötelezettségünknek nem teszünk eleget. Tesszük
ezt úgy, hogy nálunk rosszabb anyagi helyzettel csak Baks rendelkezik a térségben. A javaslatom
az, hogy egyelőre ezt a beadványt így ebben a formában ne fogadja el a képviselő-testület annál is
inkább, mert amit kaptunk magyarázatot a kérésemre az nem teljes, későn kaptuk meg és nem
tudtuk átértékelni megfelelően. következő testületi ülésre hozzuk majd újra ezt a napirendi pontot,
addig még próbálok, ehhez meg meglátjuk, hogy a térségben a többi önkormányzat, hogy reagál,
ez is fontos, mert azért itt egy közös döntésre minden képpen szükség van. ugyanezt a doktor úr
is, megteszi ugye az orvosok is, fizetik ezt a finanszírozást havonta nem kis összeget és bennük is
felmerül az a kérdés, hogy mi a helyzet Bakssal mert ugyanis az a gyakorlat, doktor úrral
beszéltem és mondta, hogy négy óra után a baksi hívások hirtelen megszaporodnak. Ebből az
következik, hogy a doktornő mégsem megy ki napközben Baksra a 24 óra ügyeleti időn túl,
rendelési időben nem megy ki valószínűleg vagy nem olyan ütemben, ahogy lehetne, mert erre
már rájátszik Baks bizonyos lakossága.
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Egészen pontosan akkor január 1-re visszamenőleg havonta a tavalyi
összegnek megfelelő összeget utalunk át.
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Máté Gábor polgármester: Ha pedig
kompenzáljuk, ami esetleg emiatt elmaradt.

majd
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Sági Mihály képviselő: A bizottság is megtárgyalta és ezzel a javaslattal élt, hogy a bizottság
számára sem minden egyértelmű és világos azóta Mesivel is folytattunk ezzel kapcsolatban
tárgyalásokat. jött ez a magyarázat és én azt hittem, attól féltem, hogy a bizottság tett egy
javaslatot egyhangúlag, hogy a 2018-as adatokkal fizessük ki pillanatnyilag az egészségügy
központot, hogy Gábor most élni fog azzal, hogy mivel jött ez a magyarázat, hogy akkor
módosítsuk, de örülök neki, hogy ő sem látta, hogy ezt módosítani kell. a bizottság azzal a
javaslattal él, hogy maradjunk a tavalyi juttatásnál.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Egyéb?
Nagy Emese alpolgármester: Én csak annyit szeretnék mondani, hogy itt a legnagyobb
probléma, ha megnézitek a táblázatot az OEP finanszírozás a 24 órás ügyeletnél és a járó beteg
szakellátásnál is és az nagyon alul van finanszírozva ahhoz képest, hogy ilyen összegekbe kerülnek
ezek az ellátások. Sajnos ezt úgy gondolják, és ez nem a nagy Zsolt hibája, hanem az
egészségbiztosítási pénztár úgy gondolja, hogy majd más bevételekből hozzájut azokhoz az
összegekhez, amivel fönn tudja tartani magát. a legjobb az lenne nyilván, ha a biztosítási pénztár
tudna több pénzt utalni ezeknek, a rendeléseknek, vagy a központi ügyeleteknek, akkor nem
kellene ilyen sorban állást csinálni azért, hogy különböző dolgokra jusson bizonyos összeg. Illetve
még azt beszéltük a Misivel Bakssal kapcsolatban, hogy nem tudom milyen lehetőség, lenne jogilag
arra, hogy mint kistérséghez tartozó település, mint bármi más, ami, ha az ember benne van egy
közösségbe, akkor bizonyos kiadásokat ró mindenkire. Például egy szemétszállítás is, ha van
szemetem, ha nincs, vonatkozik rám is a szemétszállítási díj. Valahogy Kistelek önkormányzatának
vezetősége a nagy Zsolttal egybe leülve meg a Bakssal leülve, legyen egy kötelezően fizetett
alapdíj, amit akkor is ki kell fizetni, ha egyetlen egy beteg sem veszi igénybe a szolgáltatást.
Valahogy ezt kellene elérni, mert mi tudjuk, és igazunk van nekünk is, meg a többieknek is, ha
fölháborodást kelt, de tény és való, hogy nem tud másképp működni és nagyon nagy kincs, hogy
nekünk van a kistérségben egy ilyen szakellátás. Ha 24 órásról nem beszélünk, az is nagyon nagy
kincs, maga ez a kistérségi szakrendelő, ami megfizethetetlen, hogy minden féle szakvizsgálatot el
tudnak végezni. Nagyon jó lenne, ha működne, de nyilván az lenne a legjobb, ha a biztosítási
pénztár finanszírozna egy olyan összeget, amiből ez működne.
Máté Gábor polgármester: Ez lenne a feladata a biztosítási pénztárnak.
Nagy Emese képviselő: ezen itt mi nem tudunk változtatni, de szerintem Bakssal lehetne valami
megszorítást csinálni, mert tény és való, ha valaki és ezt nem tudod eldönteni egy telefonból, hogy
most valós az a hívás vagy nem valós, nem lehet azt megcsinálni senkivel, hogy nem megyek,
mert mi van, ha tényleg valós és ott hal meg. Akkor is azt gondolom, hogy akár igénybe veszi
valaki akár nem, mint kistérséghez tartozó település alapdíjat fizetni kellene mindenkinek.
Máté Gábor polgármester: azért nem teljesen így van, mert ez egy vállalható, nem kötelező
önkormányzati feladat. ott van a probléma, hogy ha a térség hét településéből hat azt mondja,
hogy oké a hetedik meg nem, igazából nem nagyon tudsz mit csinálni, illetve tudsz egy olyat
csinálni, ami gyakorlatban azért megy, hogy a készenléti idő alatt nem megy ki Baksra a mentő, de
látjuk, hogy erre rá lehet játszani. a tényleg indokolt sürgőseset azért az, hogy Baksra 232
Pusztaszerre meg 30 kivonulás volt, azért az elég durva különbség és nincs akkora lakosságbeli
különbség, hogy ez indokolt legyen. Minden képpen azt gondolom, hogy meg kell várnunk azt,
hogy a térség települései, hogy viszonyulnak, hogy értékelik ezt a dolgot, illetve én a Zsolttól
minden képpen várom azt, ebben az esetben a minimális elvárásom az lenne, hogy akkor a 24 órás
szolgálat településre jutó részének a kétharmadát fizesse ki Baks. a 24 órásból nem a készenléti
időt finanszírozzuk, hanem a teljes 24 órát azért nevezzük így, vagy akkor nevezzük készenléti
időtámogatásnak, és akkor azt osszuk háromfelé. Van egy járó beteg szolgálat, van egy ügyeleti
szolgálat és van egy készenléti időben szolgáló ügyelet, és akkor különítsük el annak a vonzatát
esetleg. Az első kettő mindenkinek kötelezettsége, mert az önkormányzatnak elvárható és leírt
feladata, a szabadon választhatót pedig mindenki eldönti. Most nem tudom, hogy hova jutunk.
Lényeg az, hogy minden képpen kezdeményeztem, mert amit nektek elküldtem, azt egyrészt
elküldtem a polgármestereknek is, elküldtem a Zsoltnak is, illetve a magyar faluszövetség is
megkeresett egy hasonló témájú kérdéssel, nekik is leírtam, hogy mi a helyzetünk és milyen
problémák adódnak ebből. Hozzá kell, tegyem, itt a Kistelek környéke Amerika Magyarország
vonatkozásában, büszkék lehetünk rá, csak ettől még vannak problémáink. Kistelek viszont ebből
kap vissza, mert itt a második táblázatból kiderül, hogy nem 2 300 000 forintot, hanem 1 600 000
forintot fizettek neki, de mikor végelszámolás lesz nem tudni, hogy mennyi lesz. Nyilván az adózás
viszonylag összehozható, és ha több a bevétel, több a működési költség, akkor valószínűleg több
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lesz adója is. Nem tudom ez, hogy van, nem értek hozzá. tavaly csináltam erre egy kimutatást, ez
is egy elég érdekes kérdés, hogy Kistelek adóbevétele az egészségügyből, hogy jelenik meg itt a
rendszerbe.
dr. Jaksa Tibor aljegyző: ami még egy észrevételem nekem, hogy valamiféle köztes közösségi
finanszírozásos rendszert sikerült itt kialakítani nekünk, ha most mondjuk a járóbeteg szakellátásra
koncentrálok. Az, hogy amit az állam nem finanszíroz, de a rendelőintézet biztosítani akar
szakorvosi ellátást meg vizsgálatokat stb. a környékbeli lakosoknak, ez olyan dolog, mint most ez
megint sláger téma, hogy magánrendelőkbe mennyi pénzt hord a magyar. itt valami öszvér
megoldást sikerült kitalálnunk, mert államilag ugyan nem finanszíroznak bizonyos szakellátásokat,
vizsgálatokat, az önkormányzatok bedobják, a lakos nem fizet.
Máté Gábor polgármester: Ez azért gondolom, hogy viszonylag jó mert amikor majd fölteszik a
kérdést, hogy de ugyan a kommunális adó mit szolgál, akkor kérek mindenkit, hogy mondja azt,
hogy ezt. Ez minden háztartásnak egy közös tehervállalása, például erre a szolgálatra, mert
körülbelül amennyit ide belefizetünk annyi, jön be.
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Ez megint egy kicsit elvonja a figyelmet arról, hogy igen komoly
problémák vannak az egészségügynek az állami finanszírozásában. Ha nekünk nem lenne erre
pénzünk, akkor nem fizetnénk mi se. Az ügyeleti ellátás megint egy érdekes dolog, és minden
évben ezen pörgünk, hogy Bakssal nincsen semmi és igazából foghatatlanok. Akkor lehetne
fogható, ha mondjuk egy ilyen társulási fenntartásban működne maga a szakorvosi ellátás is, de itt
nem erről van szó.
Máté Gábor polgármester: Van-e egyéb kérdés ehhez? Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
5/2019.(I.30.)Kt. határozat
Tárgy: Döntés a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2019. évi finanszírozásáról
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisteleki Térségi Egészségügyi
Központ Nonprofit Kft. által végzett járóbeteg szakellátás és 24 órás ügyeleti tevékenység
ellátására a 2018. évi támogatási összeg havi időarányos részének megfelelő összeget állapít meg
és folyósít addig, amíg a kérelmező az előterjesztésében foglaltakat nem pontosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.
4.) Gazdálkodás helyben
5.) Irattár

5. napirendi pont: Kérelem benyújtása a 2019. évi járási startmunka mintaprogramra
Máté Gábor polgármester: Ötödik napirendi pont, az előző rendkívüli ülésünkön, ha jól
emlékszem hoztunk már határozatot a közmunka programmal kapcsolatosan két témában. Közben
kiderült, hogy nem lehet két témában beadni, mint ahogy ez eddigi években ez megtörténhetett.
egy témában adhatjuk be, ez a belterületi közutak karbantartása nevet fogja viselni, de
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ugyanazokat fogjuk ellátni, mint amit az előzőekben kettő beadott pályázattal. Ugyanannyi
létszámmal, összeadtuk a hat és hét főt, így lett tizenhárom fő létszámmal. Jövőre így fogjuk
továbbvinni a startmunka programot. Kérdés van-e? Amennyiben elfogadjuk, kérem,
kézfelemeléssel jelezzük.
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:
6/2019.(I.30.)Kt. határozat
Tárgy: Kérelem benyújtása a 2019. évi járási startmunka mintaprogramra
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 87/2018.(XII.10.)Kt. határozatát
hatályon kívül helyezi, és kérelmet nyújt be a 2019. évi járási startmunka mintaprogramra, ezen
belül a Önkormányzati tulajdonú közutak karbantartása, felújítása programelem keretében 13 fő
közfoglalkoztatott alkalmazásával.
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a kérelem pozitív elbírálása esetén a Képviselő-testület
támogatja az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárások megindítását.

Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Csongrád Megyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya
4.) Gazdálkodás helyben
5.) Irattár

6. napirendi pont: Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, polgármester tájékoztatója. Most először is
egy, nem mondanám sajnálatos eseménynek, hanem egy furcsa helyzet alakult ki. Emlékezzetek
rá, hogy a legutóbbi testületi ülésünkön a piac bejárója, ami nem volt a pályázat része, annak az
elkészítéséről úgy döntöttünk, hogy várjunk vele egy kicsit. Másnap én nem voltam a faluban, a
Jéga Robival telefonos kapcsolatban ugyan voltam, de nem mondtam, hogy ennek ne álljon neki,
mert nem kapott rá megbízást. viszont egyeztettünk, hogy a könyvtárat csinálja, akkor kezdte el a
csinálni és mire én pénteken, hazajöttem azt tapasztaltam, hogy a bejáró már félig készen van.
Odamentem Robihoz, hogy akkor most mi van, azt mondtátok, hogy kezditek a könyvtárat. El is
kezdték a könyvtárat, volt egy kis idejük és nekiálltak ennek. Ott akkor én félbe hagyattam vele a
munkát, odáig jutott, hogy a burkoló kövek nem lettek lerakva, de egyébként készen van a dolog.
Kérdés, hogy viszonyuljunk ehhez a helyzethez? Számolva azzal, hogy a Robinak vannak még
restanciái a sportterem és az egészségházzal kapcsolatban is. természetesen meg fogja csinálni, őt
is megértjük valamilyen szinten, hogy elhavazásai vannak a havazás miatt ők, sem tudtak úgy
haladni, ahogy kellett volna, hanem a túlvállalásai is gerjesztik ezt a helyzetet meg a nehéz
szakember hiány is.
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Azért elevenítsük fel, hogy ez egy 500 000 forintos árajánlat volt és
legutóbb amikor a testület látta, azt mondtátok, hogy ez egy kicsit sok.
Máté Gábor polgármester: Erre szeretnék véleményeket kérni, hogy kezeljük ezt a dolgot, mi
legyen.
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Sági Mihály képviselő: Több variáció is felmerült nálam, mert veled ezt már másnap beszéltük.
Máté Gábor polgármester: azért kell most megbeszélni, hogy akkor a februári költségvetésben
ez meg fog jelenni. Annyit mondtam Robinak, hogy abban bízhat, hogy az anyagköltséget biztos,
hogy ki fogjuk neki fizetni, de hogy a további, hogy alakul az már most egy megállapodás kérdése,
hogy mit teszünk.
Sági Mihály képviselő: Azért hallgattam eddig, mert más ügyben is találkoztunk akkor pénteken.
a karóknak az elhelyezésével kapcsolatban is észrevételeim voltak és szóltam Gábornak, addig
ameddig lehetne valamit csinálni nézze meg mert nekem felháborító volt ahogy ki voltak tervezve
a Rákóczi utcában néhány helyen. Ezt örömmel konstatálom, hogy sikerült megoldani Gábornak.
akkor mondta Gábor nekem ezt a piactér ügyet. én akkor is azt mondtam, hogy nagyon sajnálom,
de ha nem adok neki megbízást milyen alapon fogott hozzá, és mostanra megérlelődött bennem,
hogy van egy javaslatom, 300 000 forint, akkor is erről volt szó, hogy körülbelül ez ennyi összegű,
ezt megkapja és kész.
Máté Gábor polgármester: Bruttóról vagy nettóról beszélünk.
Sági Mihály képviselő: Az 520 000 forint az milyen?
Máté Gábor polgármester: Az bruttó.
Sági Mihály képviselő: Akkor ez is bruttó. Ha már restanciáról beszélünk ez a tél megint tovább,
juttatta azt a gondolatomat, a Mesi előtti járdával, hogy újra billent tovább ez a járólap kifelé, azzal
is kezdeni kellene neki valamit. Harmadik pedig, hogy ha én volnék a vállalkozó ezt már máskor is,
elmondtam, és elnézést kérek, egy évet sem bírt ki a szociális helyiséghez vezető följárónak a
betonpillére egy év után lehullott a tetejéről a vakolat meg az oldaláról is. Én ezt anélkül, hogy
valaki szólt volna a munkám megbecsülése végett biztos, hogy azonnal és megoldottam volna, fel
se kellett volna érte szólítani. a másik javaslatom, hogy próbáljál alkudni és tedd hozzá, hogy
ezeket, ahogy kiderül az időjárás ezeket is tegye már bele. Most már annyira szép lesz az orvosi
rendelő környéke, ne csúfoskodjon az a feljáró.
Máté Gábor polgármester: értelmezhetem úgy akkor azt, hogy fogadjuk el az árajánlatát, de
akkor fizetjük ki neki, ha ezeket bepótolja. Most van egy ász a kezünkben, ezt azért mondom. ez
lett volna az én javaslatom is, hogy fogadjuk el ezt, de akkor lesz kifizetve, ha azokat a
restanciákat befejezte.
Gyurász Sándorné képviselő: Ha azt mondjuk, amit az előbb fölvázoltál, akkor lehet, hogy abból
a rohammunkából az adódik, hogy két hónap múlva lehámlik.
Máté Gábor polgármester: Van egy csomó apróság az egészségháznál meg itt is, a
sportteremnél. Most én azt a feljárót azzal is lehet foglalkozni, de már olyan régi dolog, hogy kár
ebbe behozni, de azt is meg fogom vele beszélni. Arra egy kalapot kell tenni, és ha lesz rajta akkor
nem lesz vele olyan gyorsan probléma, mint eddig. Én azt mondom, hogy azok a restanciái, amik
vannak egyrészt a járda, aztán az orvosi rendelőnél apróságok, ezek a működést nem
befolyásolják, esztétikai problémák inkább, meg a sportteremnél még vannak kemény dolgok. Az is
lehet, hogy a sportteremnél a bíróságon fogunk kikötni, mert ott azért vannak nagyobb
felelősségek. Nekem a fordult meg a fejemben, hogy mondjuk azt a Robinak, hogy elfogadjuk ezt a
dolgot, ha már így alakult, de akkor fizetünk, ha a többi rendben van. most keresem a megoldást,
hogy ne ő találja ki, hanem én találom ki, és majd azt csinálják meg. Ez így jó lesz, akkor
megpróbálom ebbe az irányba terelni a dolgot. Mondom tovább, beruházás és felújítás témájában
elmondom, hogy én mi mindenre gondoltam. egyrészt a parti iskolának a további rendezése,
feladat, de arra van egy pályázat a gyerekesély program keretében, hogy ott a kézműves terem
meg a sportterem nyílászáróit meg a belső felújítását megcsinálják. Ezt a mai nap írták ki
közbeszerzésre, ezt az egész komplett dolgot a Kácsor Petivel találkoztam és mondta. Ez
folyamatban van, úgy tűnik, hogy erre nekünk nem kell külön rámozdulni. Viszont ami biztos, hogy
kell az öntözőrendszer, azt be kell építenünk ebbe a dologba, mert ott beszéltünk arról, hogy az
öntözőrendszert mindenképpen kiépítjük és a Csányi Imre már érdeklődött is meg egyeztettem is
vele, hogy ha az idő most egy kicsit enyhül, akkor neki fogunk állni. előtte mi csinálunk egy
tereprendezést, és utána megpróbálja elindítani ezt a munkát. A kútnak mi lesz a sorsa, azt majd
meglátjuk. Ugyanehhez kötődik a parkosítás kérdése. A Németh Szilvivel, aki kisteleken a
parkosítási dolgokat szervezi, kertészmérnökkel beszéltem, hogy adjon egy árajánlatot, a
tervezésre meg esetleg, ha úgy látja a növények beszerzésére, de a telepítést a tervek alapján
meg az is lehet, hogy a beszerzést is megoldjuk mi. Aztán majd eldöntjük, hogy melyik részével
bízzuk őt meg, ez a következő testületi ülésre minden képpen szeretném behozni és akkor ez
része, lehet majd a beruházási részeknek. Van bent egy LEADER pályázata az önkormányzatnak,
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illetve van egy az alapítványnak. az alapítvány, hangosításra, rendezvényekre meg
színpadvásárlásra adta be, de ez a mi költségvetésünkben nem fog megjelenni, viszont ezzel
párhuzamosan a LEADER-be van egy wifi pontnak a kialakítása,amit, ha nyer a pályázat szintén be,
kell, építsük a rendszerbe. A templom építésével kapcsolatban a harang felújítását nem
tartalmazza a templom költségvetése, azt püspök úr úgy adta elő, hogy azt az egyházközség vagy
a település próbálja meg leszervezni. Én ez ügyben már tettem lépéseket, ez 100-200 000 forintos
összeg lehet, de vannak már megmozdulások meg ajánlkozások is erre. van egy problémánk a
sportteremnél, a tervei, és kivitelezése nem tartalmazta a szennyvíz rendszert. arra a szennyvíz
rendszerre, bár rendszernek nem nevezném, arra a szennyvíz gödörre kötöttek rá, ami volt eddig
is. Nem is lenne ezzel nagy baj, a probléma az, hogy számolva azzal, hogy viszonylag hosszú a
vezetéke az elvezető csőhálózatnak ezért a lejtés miatt ennek a beömlő szintje mélyebbre került,
mint az eddigi és ez már azon a szinten van, hogy alámegy bizonyos esetekben a talajvíz
emelkedési szintjének. Előfordulhat, hogy a talajvíz emelkedése el fogja lepni ennek a beömlő
csatornának a részét. Két lehetőség van erre, az, hogy építünk, oda mondjuk egy 2m3-nyi zárt
tárolót. Teszünk bele egy búvárszivattyút, és át tudjuk szippantani a mostani szikkasztóba. Erre azt
gondolom, hogy érdemes lenne fordítanunk én, most keresem a megoldást erre. Ennek a
megoldására is lehet, hogy terveznünk kell valamilyen anyagi összeget. A szolgálati lakásokkal
foglalkoznunk kell minden képpen. Én most fogok egy vizsgálatot készíteni, mert biztos mindenki
hallott róla, hogy volt egy szén-monoxid mérgezés itt a Rozikáék lakásában szerencsés
kimenetellel. Azonnal lekötötték a vízmelegítőt én, pedig azonnal fölszereltettem utána egy
villanybojlert. Ha valakit érdekel, meg tudom mutatni a jegyzőkönyvet, ezer sebből vérzett az
ottani gázellátás, és valószínűleg a többi lakásban is vannak hasonló problémák. Az 1984-ben
elkészített tervek egyáltalán nem úgy néztek ki, mint a lakásban ezek a kiépítések vannak. Én
felteszem, hogy akkor a terveket megmanipulálták, mert az a fala mindig ott volt szerintem, mert
a fürdőszoba kétszer akkorának van rajzolva, de a fürdőszoba mellett Mesiéknek a konyhája van és
az mindig akkora volt az a konyha. Meg szabadba nyíló ablak is van a fürdőszobán, a szabaddal
meg végképp nem volt az a fal kapcsolatban. Most viszont hogy baj lett kiugrottak ezek a dolgok,
meg az is, ami közben módosítások voltak.
Nagy Emese képviselő: Az jutott eszembe, hogy Erzsike biztos nagyon jól emlékszik, hogy
milyen volt amikor ők ott laktak.
Máté Gábor polgármester: Rendben, de ez most már mindegy. Lépek tovább, a Magyar Falvak
keretében folyamatosan megy az akciózás. Elküldtem nektek a szép irományokat, amiket kértek
tőlem. Nagyon haragszom, hogy megint ilyen átgondolatlanul és szervezetlenül mennek a dolgok,
nem tudom mi lesz belőle. Öt prioritás van számunkra lehet hozzátenni természetesen mert semmi
nincs lezongorázva. A színpad továbbépítése a sportteremnél, meg öltöző hozzáépítése a második
üteme, azt jó lenne a Magyar Falvak program keretében megoldani. Nagyon jó lenne a
Polgármesteri Hivatal, és ez szintén tartalmazza a téma, felújításra kerülne, úgy ahogy mi
szeretnénk majd. Ezt én folyamatosan írogatom mindenfelé ezzel kapcsolatosan az elvárásainkat.
Az utak nagyon fontos téma lenne, a szolgálati lakások és gépvásárlás. Ha lenne egy traktorunk
sokkal könnyebben és gyorsan mozdulni, mert most is mikor leesett a hó nem tudtak jönni időben,
mire jöttek le lett taposva teljesen az út és már nem tudták eltolni. Néhányan nem értették ezt
meg. Ha lenne egy traktorunk, akkor lehetne, hogy háromóránként végigszalajtom itt az úton.
Gépvásárlás és a megfelelő eszközök hozzá, ezek a prioritások és a szolgálati lakások. Ez az öt
téma az, amivel feltétlen foglalkoznék. Sajnos a szennyvízről egy szó nincsen, majd meglátjuk,
hogy mi lesz ezzel kapcsolatban. Holnaputántól kerül alkalmazásra a Szabó Zsófia kulturális
szervezőként az önkormányzatnál. Az ő tevékenységének az egyik feladata az lesz, hogy a
Hírfutárt beindítsuk újra, vele úgy beszéltem ezt le, hogy a szerkesztését is feladatul kapná.
Remélem, hogy nagyon előnyünkre fog válni ez a dolog. Nagyon lelkesen fog neki a dolgoknak, úgy
látom, hogy nagyon hasznos tagja lesz majd itt a csapatnak. Két vagy három hónapra elhelyeztek
ide egy ergonómiai padot ide a sportterembe, ilyen evezőpadszerű. Mindenkinek ajánlom a
figyelmébe, próbálgassátok és írjátok alá, ha ott jártok. Ez egy pályázati dolog, úgy küldték ide
nekünk, van hozzá mindenféle leírás, nagyon érdekes, jó kis dolog. Örömmel mondom és
tapasztaljátok, hogy a fűtés helyreállt az Önkormányzati Hivatalban három nekifutással végül
sikerült kideríteni hogy mi volt a szabályozásnak a fő problémája. Most mindenhol kellően meleg
van, és jól működik. Hamarosan felszerelésre kerül az Időkép pályázaton nyert szerkezetünk.
Utána kellett hogy nyúljak, mert valahogy megfeledkeztek rólunk és tavaly ilyenkor jutott a
tudomásunkra ez a pályázat, sőt még Erikával pályáztunk rá. Tavaly nyertük meg így tavasszal és
akkor majd mondták, hogy további értesítés lesz. Most már itt van az időjárás állomás. Azt kell
tudni róla, hogy az itteni hőmérséklet, csapadék, szél viszonyokat internetre azonnal tölti föl. Ide
erre a sziréna oszlopra lesz fölszerelve. Utána át kell vezetni ide, egy internet kapcsolatot kell neki
adni, és utána működik. A tegnapi nap itt volt nálam a Szentes TV és nagy örömmel mondta, hogy
Pusztaszeren is lehet fogni a Szentes TV-t, és hogy ők minden héten csinálnak pénteken egy
műsort és a környező választókerületnek a településeit is belevonnák ebbe a dologba. Kérdeztem
tőle, hogy biztos-e abban, hogy a Szentes TV-t lehet Pusztaszeren fogni? Aztán elbizonytalanodott
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és azt mondta, hogy akkor utána fog nézni. Beszéltünk arról, hogy csinálunk egy vacsorát. A
Kemencés Csárda 15-étől nyit ki, meg fogom velük beszélni. A következő testületi ülést úgy
tervezzétek, hogy utána át fogunk majd menni, mint ahogy tavaly is így volt. Körülbelül ennyi volt
a téma, amiket itt az elmúlt időszakra tudok mondani. Kérdés van-e ehhez?
Ocskó László képviselő: Pusztaszer közigazgatási területét érinti-e illegális szemétlerakás? Van-e
jelenleg illegális szemétlerakó Pusztaszeren, amit fel kellene számolni?
Máté Gábor polgármester: Nincs.
Ocskó László képviselő: Mert ma reggel hallottam a rádióba, hogy februárban írnak ki
pályázatot, előfinanszírozott, 500 000-től 2 000 000 forintig.
Máté Gábor polgármester: Nincs, esetlegesek vannak, de azokat azonnal fölszámoljuk. Az
illegális szemétlerakó az, ahova rendszeresen hordják, és ott halmozódik, ilyen nincs Pusztaszeren.
Sanyi is járja rendszeresen, én is a külterületeket. Illegálisan lerakott szemét az van, de ez a
pályázat nem arra szolgál. Kérdés van-e? Aki a tájékoztatómat elfogadja, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
7/2019.(I.30.)Kt. határozat
Tárgy: Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester tájékoztatóját
a két ülés közötti időszak eseményeiről.
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Irattár

7. napirendi pont: Kérdések, bejelentések
Máté Gábor polgármester: Utolsó napirendi pont, kérdések, bejelentések.
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Én szeretném kérdezni, kérdezték már többen is, hogy a piac
mikor indul, mikor kerül oda át?
Máté Gábor polgármester: Február végéig ezt meg kell oldanunk. Az átadás van még hátra, meg
a bejáratot meg kell csinálni, de használatbavételi engedélyünk az meg van.
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Még van egy kérdésem, hogy az a kőtömeg lerakat ott kint, ki
hord oda le, mert ott már szemét is van.
Máté Gábor polgármester: Senki nem hordhat oda semmit, csak az önkormányzat. Ezt az előbb
elfelejtettem. Tárgyaltam a Bartucczal föl fogjuk azt ott számolni, a zúzást meg fogjuk csinálni, én
már voltam bent a betonüzemben, elindítottuk ennek a folyamatát. Egyelőre az ottani szervező
még Tiborral egyeztet és akkor a jövő héten én, megyek ismét, hogy akkor mire jutottak.
Keresünk egy időpontot és föl lesz darálva az ott lévő dolgok és utána könnyebb lesz majd rendben
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tartani. Ha szemét is van ott, akkor ki fogunk menni a közmunkásokkal és el fogjuk takarítani, az
nem maradhat ott. Köszönöm a jelzést. Arról volt még szó, hogy egy kábelhulladék feldolgozó
üzemet akarnának létrehozni, ami a szigetelt kábelről leszedi a műanyagot, azt ledarálja, meg a
fémet is külön darálja, csak ahhoz olyan ingatlan kellene, ahová ezt föl tudják építeni és ahol
szabad ilyen épületet létrehozni. Jöttek, hogy milyen helyrajzi számra akarnak építeni, a Kis-zer
soron. Mondtam nekik, hogy az nem Pusztaszeren, hanem a másik településen kell érdeklődni.
Teljesen le voltak döbbenve, ők úgy tudták, hogy az Pusztaszerhez tartozik, mert a földhivatali
nyilvántartásba Pusztaszer van megnevezve. De ha már itt vannak, nézzük, meg milyen
lehetőségek vannak, ott a szeméttelep mellett területünk például egy olyan, alkalmas lehet erre,
mert némi zajjal is jár ez a történet. Ajánlottam nekik egy csomó részt, meg a Balogh Tünde
településrendezési mérnökkel is egyeztettem, hogy melyik ilyen hely lehet, ami alkalmas lehet.
Egyelőre megnézzük, hogy akarnak-e rámozdulni, ha igen, akkor testület elé fogom hozni, hogy
telekmegosztással előfordulhat, hogy tudunk velük valamit kezdeni.
Sági Mihály képviselő: Fel kell vetnem, mert össze is hajtottunk az illető választópolgárral a hó
eltakarítás ügyében. Mondtam neki, hogy nem értek veled egyet, sajnos ez olyan hóesés volt ahol,
ha bemész Kistelekre ott sem, járható egyetlen egy utca sem, mármint járművek számára, nem,
mint gyalogos. Azt mondta, hogy meg fogja nézni a jegyzőkönyvet, mint választópolgár, hogy az ő
érdekeit képviselem-e a faluban. Én nem értettem a hozzászólásával egyet, én is közlekedő
vagyok, azzal viszont igen, mert ezt is fölvetettem neki, hogy meg kell vizsgálni a járdák
járhatóságát. Nem tudom jegyző úr ebben, hogyan tudja megalkotni, minden olyan fát, lombot,
szemetet eltakarítani a járdák fölül. Sok helyen azért nem lehetett a járdákon közlekedni, mert a
hó miatt lement és nem volt járható. Ebben a dologban igaza volt, hogy a járdán sem lehet
közlekedni.
Máté Gábor polgármester: Minden tavasszal nyomjuk ezt a témát.
Sági Mihály képviselő: Rendben, de végre is kell hajtani.
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Kaptak felszólítást, csak bírságot nem lehet megint csak kilátásba
helyezni.
Sági Mihály képviselő: Ki kell venni a fát.
Máté Gábor polgármester: Küzdünk ezzel, meg is csináljuk egyébként, sok helyen.
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Ez a települési rendtartásról szóló rendeletünkben benne van, régebben
a 30 000 forintos pénzbírság ott volt mellette, ez 2012 óta nincs benne.
Máté Gábor polgármester: Minden tavasszal azt meg szoktuk csinálni, hogy csinálunk egy
felszólítást, mikor Hírfutár volt akkor különösen, és az ott lakónak a feladata a járdának a
rendbetétele. Nagyon egyszerűen meg lehet oldani, odamegy, mikor zavarja egy ollóval és levágja.
Sági Mihály képviselő: Következő dolog, hogy megyünk lefelé a szárító felé és a Vadvirág utcától
visszafelé körülbelül 10 m-re nagyon meg van repedve az új út. Bár már egyszer be van öntve, de
most újra megrepedt.
Máté Gábor polgármester: Minden évben ezt én végig szoktam járni és köszönöm a jelzést, több
helyen is vannak olyan helyek. Lényeg az, hogy itt a belterületen is vannak repedések, amiket újra
kell majd tömíteni minden képpen.
Sági Mihály képviselő: A harmadik dolog pedig, lesz javaslatom most már még egy napirendi
pontra, hogy tárgyaljuk a szolgálati lakásoknak az eladását. Ezt már tavaly is volt róla szó, különös
tekintettel a munkástelepi Harkai féle szolgálati lakásunkra, attól nagyon meg kellene szabadulni
valamilyen úton-módon.
Máté Gábor polgármester: Gondolkodjunk el rajta, hogy mindegyik lakást ajánljuk föl, mert
többe fog kerülni a rendbetételük, ha nem kapunk rá pályázatot meg se tudjuk csinálni és utána
nem kapunk érte annyit, mint amennyit beleáldozunk.
Sági Mihály képviselő: A rezsicsökkentéssel kapcsolatban azt, hogy hogyan vannak megelégedve
nem tudom, de a kiszolgálással kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy három szénnek nincs
tulajdonosa, és kettő brikettnek. az egyik brikett a Bánfi Ferikéé, nem tudom, mikor akar elmenni
érte. a 9 zsák szénnek nem tudom, hogy lesz gazdája, mert a Tiricz Gábor pesti lakos lett. a
gázpalack sokáig el fog húzódni, de majd elszámolunk az önkormányzattal, mert van olyan, aki
csak egy gázpalackot visz. Van olyan, aki négyet igényelt, mert ilyen lehetősége volt neki és
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Pusztaszer Községi Önkormányzat Polgármesterétől
6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45.
T. +36 62 576 510
F. +36 62 576 511
pmhiv@pusztaszer.hu
Iktatószám: PUK/31/2019.
Tárgy: 2019. évi Költségvetési
rendelet-tervezet 1
Pusztaszer Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Helyben
Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a Képviselő-testület az
adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a
szükséges előirányzat kereteket.
A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.
A költségvetési rendelet megalkotására vonatkozó legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok
tartalmazzák:
-

Magyarország Alaptörvénye
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormány rendelet

A 2019. évi költségvetés összeállításánál figyelembe vettük:
-

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvényének az önkormányzatokra
vonatkozó szakaszait.
A Képviselő-testület költségvetést érintő rendeleteit, határozatait.
Az önkormányzati gazdálkodásra ható gazdasági folyamatokat.
A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről
szóló módosításokat.

A költségvetési tervezet tartalmazza mindazon előirányzatokat, rovatokat címenként, bevételei és
kiadási előirányzat csoportonként, melyeket a jogszabályok előírnak. A beterjesztett anyag jelen
formájában általános vitára és a költségvetési rendelet megalapozására alkalmas, tartalmazza azokat a
költségvetési tételeket, amelyek az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetében
megjelennek.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24. § (3) bekezdése értelmében a
költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény
hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek értelmében
2019-ben a költségvetési rendelet-tervezet benyújtására előírt határidő 2019. február 15-e, mely
határidőig benyújtom a költségvetési rendelet-tervezetünk első olvasatát.

1

A költségvetés elfogadására konkrét határidőt nem ad a törvény, ám az Áht. 108 §. (1) bekezdése,
valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet
(Ávr.) 33. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az önkormányzati hivatal, a helyi önkormányzat,
valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemi költségvetéséről
az önkormányzati rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő harminc
napon belül adatot szolgáltat a Kincstár területileg illetékes szervéhez. Ez évben 2019. március 17-éig
kell adatot szolgáltatni.
Az Áht. 23. §-ában foglaltaknak megfelelő tartalommal készítettük el a 2019. évi költségvetésünket.
Az Áht. 102. § (3) bekezdése előírja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a bevételek és a kiadások
zárt rendszerű és megfelelő csoportosításban történő bemutatásához mérlegeket kell kialakítani és
összeállítani, mely tartalmazza a vonatkozó év terv adatait az előző év (2018 év) várható s az azt
megelőző év tényadatait (2017 év). Ezt a bemutatást szolgálja a 12. melléklet.
A 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet részletes indokolását és annak számszaki adatait részletező
mellékleteit az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé megvitatásra:
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVRE JAVASOLT BEVÉTELI FŐÖSSZEGE:
ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZATI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZATI FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

121.844.358Ft
82.562.238Ft
0Ft
39.282.120Ft
0Ft

1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
Az Ávr. 24. § (1) bekezdésében foglaltak szerint: helyi adó bevételek, a helyi önkormányzatok általános
működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó
egyéb költségvetési támogatások, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott
támogatással megvalósuló programok, projekt bevételek.
Önkormányzati bevételek kiemelt előirányzatonként
I.1.1.B11 Működési célú támogatások államháztartáson belülről
45.640.746Ft
Ezen összeg a költségvetési törvény és a Magyar Államkincstár által közölt támogatási összegek alapján
került megállapításra.
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
I.1.ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
I.6 Polgármesteri illetmény támogatása

3.168.830Ft
13.792.000Ft
1.267.806Ft
3.836.300Ft
6.000.000Ft
1.037.850Ft
1.120.500Ft

A I.1.ba)- I.1.bd) bevételek elsősorban a zöldterület gazdálkodással, közvilágítással, köztemető
fenntartással, közutak fenntartásával kapcsolatosan felmerült kiadásokra számolhatók el, azonban a
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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX törvény 13. § (1) bekezdésében
meghatározott egyéb a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében
ellátandó helyi önkormányzati feladatokra átcsoportosíthatók, melyekre központi támogatás nem áll
rendelkezésre:
-

-

-

településfejlesztés, településrendezés
településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való
gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak
kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása,
gépjárművek parkolásának biztosítása);
a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és
rágcsálóirtás);
óvodai ellátás;
kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadóművészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési
tevékenység támogatása;
gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
lakás- és helyiséggazdálkodás;
a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a
hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési
lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
sport, ifjúsági ügyek;
nemzetiségi ügyek;
közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
helyi közösségi közlekedés biztosítása;
hulladékgazdálkodás;
távhőszolgáltatás;
víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései
szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása
A támogatás az ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolt /gyermekjóléti szolgáltatások és
ellátások, valamint a szociális szolgáltatások és ellátások amelyek keretében települési támogatás
állapítható meg/ kiadásokra tervezhető.
III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 13.003.000Ft.
III.5.b A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása 614.460Ft.
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IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
A központi támogatás kizárólag a kulturális feladatok /kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános
könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség
helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása/ teljesítésére fordítható.
IV.1.d Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása
1.800.000Ft
I. 1.1.B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

8.634.400Ft

- Fejezettől átvett pénzeszköz mezőőri feladatokra (270.000Ft/negyedév) 1.080.000Ft,
- TB-től átvett pénzeszköz védőnői finanszírozás 3.442.500Ft,
- TB-től átvett pénzeszköz fogorvos finanszírozás 4.111.900Ft.
I.1.3.B3 Közhatalmi bevételek
25.400.000Ft
A közhatalmi bevételek tartalmazzák a helyi adó bevételeket, figyelembe véve az önkormányzat adó
rendeletét, a gépjárműadó átengedett részét /40%/ és az iparűzési adó tervszámát.
1.1.3.1 Vagyoni típusú adó Magánszemélyek kommunális adója 5.000.000Ft,
1.1.3.2 Építési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó 16.000.000Ft,
1.1.3.3 Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része 40% 4.400.000Ft,
I.1.4.B4 Működési bevételek
2.862.492Ft
Az önkormányzat intézményi működési bevételeinek előirányzata 2.862.492Ft, mely az alábbiakat
tartalmazza:
- lakóingatlan bérbeadásából származó bevétel 998.208Ft,
- egyéb helyiség bérbeadásából származó jövedelem 600.000Ft,
- egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása 220.296Ft,
- közvetített szolgáltatás bevétele 504.388Ft
- egyéb sajátos bevétel(gondozási díj) 9.600Ft
- temető fenntartási hozzájárulás 20.000Ft
- sírhely megváltás 510.000Ft
I.1.6.B6 Működési célú átvett pénzeszközök
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése 2018. évi hátralék 24.600Ft.

24.600Ft

I. B2,B5,B7 Felhalmozási költségvetési bevételek

0 Ft

I.2.2.B2 Felhalmozási célú támogatások, államháztartáson belülről

0 Ft

I.2.5.B5 Felhalmozási bevételek

0 Ft

I.2.7.B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 Ft

I.2.8.B8 Finanszírozási bevételek

39.282.120Ft

I.2.8.B8 Előző évek maradványának igénybevétele
39.282.120Ft
Ebből feladattal terhelt maradvány: EFOP-3.9.2-16-2017-00013 Humán kapacitások fejlesztése a
Kistelek Járásban EU projekt támogatása 1.622.211Ft, TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00017 Helyi identitás és
kohézió erősítés Balástya, Csengele és Pusztaszer településeken EU projekt támogatása 817.450Ft,
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TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00009 Termelői piac létrehozása Pusztaszeren EU projekt 616.850Ft, 2018. évi
startmunka mintaprogram támogatása 41.675Ft, Téli rezsicsökkentés támogatása 1.320.000Ft.
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVRE JAVASOLT KIADÁSI FŐÖSSZEGE:

121.844.358Ft

ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

121.844.358Ft

ÖNKORMÁNYZATI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0 Ft

ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0 Ft

ÖNKORMÁNYZATI FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0 Ft

Önkormányzati kiadások kiemelt előirányzatonként
I.1.1.K1 Személyi juttatások

25.734.159Ft

Az önkormányzat személyi juttatásai előirányzata 25.734.159Ft. Az alábbi munkavállalók személyi
juttatásait tartalmazza (1 fő polgármester, 1 fő védőnő, 1 fő pályázati referens, 1 fő mezőőr, 1 fő
karbantartó, 1 fő temetőgondnok, 1 fő könyvtáros, 1 fő közművelődési szakember, 1 fő adminisztrátor
és 13 fő közfoglalkoztatott) A költségvetési rendelettervezet 8. melléklete részletezi.
I.1.2.K2 Munkaadókat terhelő járulékok

4.806.226Ft

- Az önkormányzat által kifizetendő személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok
előirányzata 4.806.226Ft.
I.1.3.K3 Dologi kiadások

26.130.560Ft

Az önkormányzat dologi kiadásainak előirányzata 26.130.560Ft, ezen belül:
- Szakmai anyag beszerzés (gyógyszer, vegyszer, könyv, folyóirat, egyéb szakmai anyag) 935.000Ft,
- Készletbeszerzés (irodaszer, nyomtatvány, hajtó- és kenőanyag, munkaruha, egyéb üzemeltetési
anyag) 3.660.000Ft,
- Informatikai szolgáltatások (számítógép üzembe helyezés, szaktanácsadás, szoftverrel kapcsolatos
informatikai szolgáltatás, internet) 680.000Ft,
- Kommunikációs szolgáltatás (telefon, kábel-tv) 250.000Ft,
- Közüzemi díjak (villamos energia, gáz, vízdíj) 5.115.000Ft,
- Vásárolt élelmezés szünidei gyermekétkeztetés 483.827Ft,
- Bérleti díjak 680.000Ft,
- Karbantartás, kijavítás 2.915.000Ft,
- Közvetített szolgáltatási kiadások 350.000Ft,
- Egyéb szakmai szolgáltatás 1.280.000Ft,
- Egyéb szolgáltatások (biztosítás, bankköltség, szállítási szolgáltatás, postaköltség, mosás,
vegytisztítás, tagdíjak, tanfolyamok, felelősségbiztosítás, egyéb üzemeltetési szolgáltatások)
3.775.000Ft,
- Kiküldetések, reklám 80.000Ft,
- Különféle befizetések (ÁFA) és egyéb dologi kiadás 5.926.733Ft.
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I.1.4.K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

13.003.000Ft

Az ellátottak pénzbeli juttatásai részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
I.1.5.K5 Egyéb működési célú kiadások

52.170.413Ft

I.1.5.K5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 22.913.215Ft
- Járóbeteg szakellátás és 24 órás ügyelet támogatása 3.079.019Ft,
- Többcélú Társulás Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat gyermekjóléti feladatok és
érdekeltségi hozzájárulás 932.196Ft,
- Intézményfenntartó Társulás Óvoda finanszírozás 11.863.000Ft,
- Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás 6.879.000Ft,
- Bursa Hungarica 160.000Ft.
I.1.5 K5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 6.634.900Ft
- Vállalkozás (fogorvos) működési célú támogatása 4.111.900Ft,
- Pusztaszer Községért Közalapítvány 1.500.000Ft,
- Hulladékgazdálkodási Társulás 243.000Ft,
- Víziközmű Társulás 180.000 Ft,
- EFOP-3.9.2-16-2017-00013 Humán kapacitások fejlesztése a Kistelek Járásban EU projekt ösztöndíj
támogatása 600.000Ft.
I.1.5.K5 Tartalékok 22.622.298Ft
A tartalék összege 21.122.298Ft, /ebből: EFOP-3.9.2-16-2017-00013 Humán kapacitások fejlesztése a
Kistelek Járásban EU projekt (személyi juttatás és járuléka, valamint szakmai szolgáltatás
igénybevétele) 1.022.211Ft, TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00017 Helyi identitás és kohézió erősítés Balástya,
Csengele és Pusztaszer településeken EU projekt (eszközbeszerzés 700.000Ft és szakmai szolgáltatás
igénybevétele 117.450Ft) 817.450Ft, TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00009 Termelői piac létrehozása
Pusztaszeren EU projekt (projektmenedzsment 350.000Ft, marketing, kommunikációs szolgáltatás
196.850Ft, valamint kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása 70.000Ft) 616.850Ft. 2018. évi
startmunka mintaprogram támogatása 41.675Ft. Téli rezsicsökkentés tüzelőanyag vásárlás összege
1.320.000Ft./ és 1.500.000Ft a Képviselői Alap tartaléka.
I.2.K6-8 Felhalmozási költségvetési kiadások

0Ft

I.2.6.K6 Beruházások

0Ft

I.2.7.K7 Felújítások

0Ft

I.K9 Finanszírozási kiadások

0Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2019. évi költségvetési rendelettervezetet a fenti
indokolással tárgyalja meg és fogadja el a hozzá tartozó mellékletekkel együtt.

Pusztaszer, 2019. január 24.
Máté Gábor
polgármester
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RENDELETTERVEZET 1.
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2019.(………) önkormányzati rendelete
a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1)Pusztaszer Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetése - mint
az önkormányzati gazdálkodás alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű,
gazdaságos, hatékony, áttekinthető, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Ezen
rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási
előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok
felhasználásának jogosultságát jelentik.
(2)Az önkormányzati gazdálkodást alapvetően az Áht. és az Ávr. valamint az Ötv. rendelkezései
határozzák meg, (a költségvetési szervek jogállása, a tervezés és a költségvetés szerkezete, a
költségvetés végrehajtása, a gazdálkodás sajátos szabályai, a költségvetési támogatások, az
államháztartás önkormányzati alrendszerének támogatása, az államháztartás ellenőrzési rendszere, az
államháztartás alrendszereinek finanszírozási és számlavezetési rendje, a maradvány elszámolás,
beszámolás, valamint az államháztartás információs rendszere, stb.) azonban a gazdálkodás
tekintetében alkalmazni kell a helyi önkormányzati költségvetési gazdálkodás szabályairól szóló
5/1997.(IV.25.) Kt. önkormányzati rendeletben (Kgör.) foglaltakat is.
2. § (1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki. A Képviselő-testület az egyes címek
költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
I. Pusztaszer Községi Önkormányzat
(2)Az Önkormányzat költségvetésének bevételeinek és kiadásainak előirányzat csoportok szerinti
bontása 1. működési költségvetés és a 2. felhalmozási költségvetés.
3. § A rendelet szerkezete, melléleteinek tartalma:
A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezései alapján – a költségvetés
táblarendszerét e rendelet 1-13. mellékleteinek szerkezetében alakítja ki és hagyja jóvá. Az
Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának benyújtása a Képviselő-testület részére – a teljesítési
adatokkal kiegészítve – ezen szerkezetben történik.
4. § A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra
Önkormányzat 2019. évi költségvetési előirányzatait:
82.562.238Ft KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL,
121.844.358Ft KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL,
39.282.120Ft KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGGEL,
39.282.120Ft FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELLEL állapítja meg.
- Az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat költségvetési
bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti
bontásban e rendelet 1, 2 melléklete tartalmazza.
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- A 2019. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét a
rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- A költségvetési szervekhez tartozó, bevételeket és kiadásokat a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdésében foglalt helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati
feladatonként, kormányzati funkciónként a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
- Az Áht.-ben és az Ávr.-ben foglalt előírásoknak megfelelően az önkormányzat költségvetési mérlegét
közgazdasági tagolásban, az (1) bekezdésben megállapított működési és felhalmozási célú bevételi és
kiadási előirányzatokat, azok összevont adatait tájékoztató jelleggel a rendelet 5. melléklete
tartalmazza.
- A közvetett támogatásokat- így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó
kimutatását azok jellege, mértéke, összege és kedvezményezettek megnevezésével a rendelet 6.
melléklete tartalmazza.
- Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök állományát, lejártát, az engedélyezett részletfizetéseket,
eszközök szerinti bontásban a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszám- és béradatait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
- Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- A központi költségvetési kapcsolatokból származó helyi önkormányzatok általános működésének és
működési célú központosított előirányzatai támogatását jogcímenként a rendelet 10. melléklete
tartalmazza.
- A képviselői alap 2019. évi előirányzata 1.500.000Ft, melynek rész előirányzatai képviselőnkénti
kimutatását a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- Az Áht. 102. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a bevételek és kiadások zárt rendszerű és megfelelő
csoportosításban történő bemutatásához mérleg, mely tartalmazza a vonatkozó év tervadatait, az
előző év várható, és az azt megelőző év tényadatait, melyet a 12. melléklet tartalmaz.
- A likviditási tervet a 13. melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármester az önkormányzat működőképesség
megőrzése, vagy egyéb a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet esetén a Költségvetési tv. 3.
melléklet I. 10 pontjában /Önkormányzatok rendkívüli támogatása/ meghatározottak szerint
gondoskodjon a kimutatott rendkívüli támogatási igény előkészítéséről és a meghatározott rend
szerinti felterjesztéséről. Továbbá elrendeli, hogy a polgármester gondoskodjon a rendkívüli támogatás
elbírálásának megismerését követően a Képviselő-testület azonnali tájékoztatásáról, vázolva a
döntésből adódó helyi intézkedések körét.
6. § A Képviselő-testület a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől az egyes egészségügyi feladatok
ellátásának biztosítására nyújtandó támogatásértékű működési bevétel összegét az 1. számú melléklet
Bevételek I cím, 1. előirányzat csoport, 1. kiemelt előirányzat B16 rovatszám szerint 7.554.400Ft-ban
(Hétmillió-ötszázötvennégyezer-négyszáz) forintban állapítja meg. Ebből a fogorvosi feladatok
ellátásának finanszírozási bevétele 4.111.900Ft, mely összegre a szolgáltatást végző fogorvos jogosult.
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7. § Az Önkormányzatot megillető központi költségvetési kapcsolatokból származó helyi
önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatinak támogatási összege 45.640.746Ft
(Negyvenötmillió-hatszáznegyvenezer-hétszáznegyvenhat forint).
8. § Az Áht. 86. § (5) bekezdése szerint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv
esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv előző évi maradványának elvonandó és
felhasználható összegéről, amelyet a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagy
jóvá.
9. § (1) Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet az adott költségvetési évben érvényesülő,
(a továbbiakban egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).
(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.
(3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési
bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
(4) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében
meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között
átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzatmódosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(5) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez
jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a képviselő-testületet
tájékoztatja.
(6) A Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a
költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon
meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az
intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési
rendelet módosítását.
(7) A Képviselő-testület a címeken belül a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát
negyedévenként legfeljebb 10 millió Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
(8) Az Ávr. 35. § (10) bekezdésére hivatkozással többletbevétel felhasználása annak mértékéig
terjedhet.
10. § (1)Az e rendeletben meghatározott címre vonatkozó céltartalék felhasználást, személyi juttatás
növelést, tekintettel az Ávr. 42. § előírásaira, csak Képviselő-testület engedélyezhet.
(2)A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát –a többletköltségek fedezetére –
negyedévenként legfeljebb 1 millió forint összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
11. § A 2019. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyévi kifizetése – saját bevételek
teljesülési ütemére figyelemmel - előirányzaton belül vállalható. Tárgyéven túli kötelezettség csak
olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az
esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés, az Önkormányzat kötelező feladatainak
maradéktalan ellátása, a feladatellátás veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
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12. § Az önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek
számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel – nem szociális ellátáskánt –
juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem
teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a
felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve
magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, és a támogatási
szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel
kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére. A Pusztaszer Községért Közalapítvány részére
a kulturális és sport feladatok megvalósítása érdekében az önkormányzat 1.500.000,-Ft-ot tervez a
költségvetésében, mint non-profit szervezet támogatását.
13. § A Költségvetési tv. 70. § alapján az Áht. alkalmazása során a kisösszegű követelés értékhatára
100.000Ft. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormány rendelet 1. § (1) bekezdés 4.
pontja szerint a kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök a kettőszázezer forint egyedi értéket
nem meghaladó bekerülési értékű, vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök.
14. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetési támogatását – figyelemmel a
költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások
esedékességének megfelelő ütemben biztosítja.
(2) Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének tervezettől eltérő, kedvezőtlen
alakulása esetén a költségvetési szervek támogatási előirányzatait a (3) bekezdésben foglalt
kivételekkel zárolhatja, csökkentheti, törölheti.
(3) A zárolás nem vonatkozhat:
a) az európai uniós források, vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez
biztosítandó önkormányzati támogatás,
b) meghatározott személyi juttatások, és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati
támogatás,
c) a részben vagy teljes körűen fejlesztési célú hitel igénybevételével megvalósuló beruházások,
felújítások, valamint
d) a segélyek előirányzataira.
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti zárolás feladásáról, vagy a zárolt összegnek megfelelő
előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt.
15. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét – figyelemmel a (2) bekezdés
rendelkezéseire – a következők szerint határozza meg:
- 1 fő választott tisztviselő
- 5 fő főállású közalkalmazott
- 3 fő részfoglalkozású közalkalmazott
- 13 fő Mt. hatálya alá tartozó közfoglalkoztatott
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az időszakosan jelentkező
többletfeladatok ellátására a Munkaügyi Központ által támogatott közfoglalkoztatottakat alkalmazzon
a feladatellátáshoz szükséges létszámban.
16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a
működési célú forráshiány finanszírozására, illetve értékpapír-vásárlás valamint pénzintézeti
pénzlekötés útján hasznosíthatja.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek
lebonyolítását 10 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester
a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a
képviselő-testület határozatban dönt.
17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja:
likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) A likvid hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötése a képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
18. § (1) Az Önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv pénzforgalmi és elszámolási számláit
2019. évben is az OTP Bank Nyrt. Kisteleki Kirendeltségénél vezeti, más banknál bankszámlát nem
nyithat.
(2) Az Áht. 41. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési szerv saját nevében
- a Gst 3. § bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá
- a törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet
- faktoringot magában foglaló szerződést nem köthet, és
- garanciát, kezességet nem vállalhat.
19. § A költségvetés végrehajtásának beszámolási rendje: az éves költségvetésről szóló zárszámadást
2020. április 30-ig terjeszti a polgármester a Képviselő-testület elé.
20. § (1) Az Önkormányzat támogatása alá tartozó költségvetési szervnél a Csengelei Közös
Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltségénél közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők
illetményalapja 2019. január 1-től 38.650Ft.
(2) A 2018. évi L. törvény 60. § (1) bekezdése alapján, a költségvetési szervek által foglalkoztatottak
éves cafeteria-juttatásának kerete, illetve cafeteria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek
esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten - az Szja. tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott
juttatások - az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is
magában foglaló együttes összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2019. évben nem
haladhatja meg a bruttó 200 000 forintot.
(3) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdése alapján béren kívüli
juttatásnak minősül - ha a juttató a munkáltató - a munkavállalónak az adóévben a Széchenyi Pihenő
Kártya
a) szálláshely alszámlájára utalt, kormányrendeletben meghatározott szálláshely-szolgáltatásra
felhasználható - több juttatótól származóan együttvéve - legfeljebb évi 225 ezer forint támogatás;
b) vendéglátás alszámlájára utalt, melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a munkahelyi
étkeztetést is) kormányrendeletben meghatározott étkezési szolgáltatásra felhasználható - több
juttatótól származóan együttvéve - legfeljebb évi 150 ezer forint támogatás;
c) szabadidő alszámlájára utalt, a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést szolgáló,
kormányrendeletben meghatározott szolgáltatásra felhasználható - több juttatótól származóan
együttvéve - legfeljebb évi 75 ezer forint támogatás.
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(4) A Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltségénél köztisztviselői jogviszonyban
álló munkavállalók Széchenyi-pihenőkártya cafeteria-juttatásának éves keretösszege 200.000Ft/fő.
A Pusztaszer Községi Önkormányzatnál állományban lévő választott tisztviselő (polgármester)
Széchenyi pihenőkártya cafeteria – juttatás éves kerete 200.000Ft.
21. § Önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbére:
a) összkomfortos lakás esetén:
255,- Ft/m2/hónap
b) komfortos lakás esetén:
172,- Ft/m2/hónap
c) félkomfortos lakás esetén
86,- Ft/m2/hónap
d) komfort nélküli lakás esetén
52,- Ft/m2/hónap
22. § (1) A házipénztár kezelése az önkormányzat tekintetében a Csengelei Közös Önkormányzati
Hivatal Pusztaszeri Kirendeltségén történik.
(2) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, a szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. § alapján, előnyben kell részesíteni a banki
átutalást.
(3) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet
sor.
(4) Az Önkormányzat készpénzes kifizetései teljesítése érdekében készpénzt vehet fel a
bankszámlájáról a házipénztári forgalom lebonyolítása érdekében.
(5) A házipénztárból lehetőség van készpénzelőleg felvételére. A készpénzelőleg felvételére, az azzal
való elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat házipénztárából készpénzben teljesíthető
a) Személyi juttatások
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek; foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
(közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi jellegű juttatások, diákmunka programmal kapcsolatos
személyi jellegű juttatások, illetményelőleg, fizetési előleg, nem rendszeres személyi juttatások a
foglalkoztatott külön kérésére, foglalkoztatottaknak járó szociális támogatások, megbízási díjak,
tiszteletdíjak, alkalmazottak munkába járásának utazási költségtérítése, közlekedési költségtérítések,
reprezentációs kiadások
b) Dologi kiadások
- Szakmai anyag beszerzés (gyógyszer, vegyszer, könyv, folyóirat, egyéb szakmai anyag),
- Üzemeltetési anyag beszerzés (irodaszer, nyomtatvány, hajtó- és kenőanyag, munkaruha, védőruha,
egyéb üzemeltetési anyag),
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai eszközkarbantartás),
- Kommunikációs szolgáltatás (nem adatátviteli célú távközlési díj, egyéb különféle kommunikációs
szolgáltatás),
- Bérleti és lízingdíjak,
- Karbantartás, kisjavítás szolgáltatásai,
- Egyéb szakmai szolgáltatások,
- Szállítási szolgáltatás,
- Postai szolgáltatások,
- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás,
- Belföldi kiküldetések,
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- Díjak, egyéb befizetések kiadásai,
- Egyéb különféle dologi kiadás.
c) Ellátottak pénzbeli juttatásai,
d) Kis értékű informatikai eszköz, kis értékű egyéb eszköz beszerzés,
e) Elszámolási kötelezettséggel készpénzben adott előlegek kiadásai.
(7) Jogcímtől függetlenül a polgármester indokolt esetben egyedi mérlegelési jogkörben dönthet a (6)
bekezdésben foglaltakon túlmenően a készpénzben teljesíthető kifizetésekről.
23. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletet a mellékletekben szereplő bontással hagyja
jóvá.
24. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019.
január 1-jétől kell alkalmazni.
25. § A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti
a) a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.11.) önkormányzati rendelet,
b) a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.11.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 5/2016.(V.26.) önkormányzati rendelet,
c) a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.11.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 7/2016.(VIII.11.) önkormányzati rendelet, és
d) a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.11.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 10/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet.
e) a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.11.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 1/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet.

Máté Gábor sk.
polgármester

dr. Jaksa Tibor sk.
aljegyző
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1. melléklet a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló ...../2019(........) önkormányzati rendelethez
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Közs Előirá Kieme
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lt
Rovat száma
Önk csopo előirá
orm rt
nyzat
ányz
ata
Cím

Rovat megnevezése

2019. évi eredeti előirányzat
Ft-ban

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN

121 844 358

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN

121 844 358

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI
ÖSSZESEN
I.

I.

1

B1,B3-4, B6
B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

54 275 146

1

B11

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

45 640 746

1

B111

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok

3 168 830

1

B111

Közvilágítás fenntartásával kapcsolatos feladatok

13 792 000

1

B111

Köztemető fenntartás

1 267 806

1

B111

Közutak fenntartásának támogatása

3 836 300

1

B111

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok

6 000 000

1

B111

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

1 037 850

1

B111

Polgármesteri Illetmény támogatása

1 120 500

1

B113

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

1

B113

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

1

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

1

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

8 634 400

1

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről fejezeti kez. Mezei
őrszolgálat

1 080 000

1

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TB pü. Alap védőnő

3 442 500

1

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TB pü. Alap fogorvos

4 111 900

3

B3

Közhatalmi bevételek

3

B34

Vagyoni típusú adó Magánszemélyek kommunális adója

3

B35

Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó

3

B35

Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része 40%

3

B36

Egyéb közhatalmi bevételek Pótlékok, bírságok

4

B4

Működési bevételek

4

B402

Szolgáltatások ellenértéke

4

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

4

B404

Tulajdonosi bevételek

4

B405

Ellátási díjak

6

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

24 600

6

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

24 600

B2, B5, B7

Felhalmozási költségvetési bevétel

2

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

5

B5

Felhalmozási bevételek

-

B7

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson
kívülről

-

B8

Finanszírozási bevételek

B813

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2

1

82 562 238

1

7

I.

Működési költségvetési bevétel

-

8

13 003 000
614 460

25 400 000
5 000 000
16 000 000
4 400 000
2 862 492
20 000
504 388
2 328 504
9 600

-

39 282 120

1

39 282 120

2. melléklet a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló ....../2019.(.......)önkormányzati rendelethez

Puszt
aszer
Közs
ég
Önko
rmán
yzata
Cím

Előir
Kiem
ányz
elt
Rovat
at
előirá száma
csop
nyzat
ort

Rovat megnevezése

2019. évi eredeti előirányzat Ft-ban

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

121 844 358

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

121 844 358

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN
I.

I.

1

-

K1-5

Működési költségvetési kiadások

1

K1

Személyi juttatások

2

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3

K3

Dologi kiadások

26 130 560

4

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 003 000

5

K5

Egyéb működési célú kiadások

52 170 413

5

K506

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Többcélú
Társulás Szoc. Központ és Gyermekjóléti szolgálat, érdekeltségi hozzájárulás

5

K506

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Járóbeteg ellátás,
ügyelet

5

K506

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Óvoda

5

K506

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Közös Hivatal

5

K506

Bursa Hungarica

5

K512

Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos)

4 111 900

5

K512

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 523 000

5

K513

Képviselői alap tartalék

1 500 000

5

K513

Tartalékok

K6-8

Felhalmozási költségvetési kiadások

6

K6

Beruházások

-

7

K7

Felújítások

-

8

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

K9

Finanszírozási kiadások

2

I.

121 844 358
25 734 159
4 806 226

932 196
3 079 019
11 863 000
6 879 000
160 000

21 122 298

-

-

1

9

K9

Finanszírozási kiadások működési

-

2

9

K9

Finanszírozási kiadások felhalmozási

-

3. melléklet a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló ……./2019.(……….) önkormányzati rendelethez
Előirányzat felhasználási ütemterv a 2019. évre
Ft-ban

Költségvetési bevételek
Rovatrend

Megnevezés

B1

Működési célú támogatások

B1

Működési célú támogatások

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek

B6

Működési célú átvett
pénzeszközök

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

5 476 887

3 651 258

3 651 259

3 651 259

3 651 259

3 651 259

3 651 259

3 651 259

3 651 259

3 651 259

3 651 259

3 651 270

45 640 746

629 533

899 533

629 533

629 533

899 533

629 533

629 533

899 533

629 533

629 533

899 533

629 537

8 634 400

2 034 000

2 034 000

2 034 000

2 034 000

2 034 000

2 034 000

2 034 000

2 034 000

5 068 000

2 034 000

1 034 000

992 000

25 400 000

238 541

238 541

238 541

238 541

238 541

238 541

238 541

238 541

238 541

238 541

238 541

238 541

2 862 492

24 600

24 600

5 535 948

82 562 238

8 378 961

6 823 332

6 553 333

6 553 333

6 823 333

6 553 333

6 553 333

6 823 333

9 587 333

6 553 333

5 823 333

Működési költségvetési bevételek
Felhalmozási költségvetési
bevételek

0

Költségvetési kiadások
Rovatrend

Megnevezés

K1-5

Működési költségvetési kiadások

K6-8

Felhalmozási költségvetési
kiadások

január

február

március

április

május

június

10 153 696

10 153 696

10 153 696

10 153 696

10 153 696

10 153 696

július

10 153 696

augusztus

10 153 696

szeptember

10 153 696

október

10 153 696

november

10 153 696

december

10 153 702

összesen

121 844 358

0

10 153 696

10 153 696

10 153 696

10 153 696

10 153 696

10 153 696

10 153 696

10 153 696

10 153 696

10 153 696

10 153 696

10 153 702

121 844 358

Költségvetési kiadások öszesen

Finanszírozási bevételek
Rovatrend

B8

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

3 600 363

3 330 363

3 600 363

3 600 363

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Előző évi költségvetési
maradvány
1 774 735

3 330 364

3 600 363

3 330 363

566 363

3 600 363

4 330 363

4 617 754

39 282 120

4. melléklet a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló ......./2019.(...........) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási bevételek alaptevékenységenként 2019.

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

Tevékenység

Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdése szerinti helyi közügyek,
valamint helyben biztosítható
közfeladatok körében ellátandó
helyi önkormányzati feladatok

Rovat
rend

Bevételek megnevezése

Lakás- és
Sport, ifjúsági
helyiséggazdálk
ügyek
odás

Településüzemeltetés

Kulturális szolgáltatás,
könyvtári ellátás, helyi
közművelődési tevékenység

Egészségügyi alapellátás

Az
Közutak, hidak
Város és
önkormányzati Szabadidőspor
Köztemető
Család és
alagutak
községgazdálk
vagyonnal való t-(rekreációs
fenntartás és nővédelmi eü.
üzemeltetése, odási egyéb
gazdálkodással
sport-)
működtetés
gondozás
fenntartása szolgáltatások
kapcsolatos tevékenység és
013320-1
074031-1
045160-1
066020-1
feladatok
támogatása
013350
081045-1

Fogorvosi
alapellátás
072311-1

Önkormányzati működéssel,
döntéselőkészítéssel,végrehajtással kapcsolatos
feladatok

Önkormányzato
Közművelődés
k funkcióra nem
Könyvtári
- közösségi és Önkormányzat Támogatási célú
Háziorvosi
állomány
sorolható
társadalmi ok elszámolásai finanszírozási
ellátás 072111- gyarapítása,
bevételei
részvétel
a központi
műveletetk
1
államháztartáso
nyilvántartása
fejlesztése költségvetéssel
018030-1
082042-1
n kívülről
082091-1
018010-1
900020-1

Ft

Összesen

B1

Működési célú
támogatások
államháztartáson belülről

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek

9 600

B6

Működési célú átvett
pénzeszközök

24 600

24 600

B7

Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök

-

-

-

B1-7

Költségvetési bevételek
összesen

-

B8

Előző év költségvetési
maradványának
igénybevétele

-

39 282 120

39 282 120

B8

Finanszírozási bevételek

-

39 282 120

39 282 120

Költségvetési és
finanszírozási bevételek
összesen

1 080 000

3 442 500

4 111 900

54 275 146

45 640 746

25 400 000

-

1 114 200

1 114 200

530 000

530 000

530 000

1 819 204

1 819 204

1 819 204

85 111

85 111

85 111

127 337

3 442 500

4 239 237

3 442 500

4 239 237

1

141 052

141 052

141 052

2 862 492

150 188

-

-

150 188

150 188

25 400 000

45 640 746

45 640 746

25 400 000

39 282 120

25 400 000

82 562 238

121 844 358

4. melléklet a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló ......./2019.(...........) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységenként 2019.

Tevékenység

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

Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdése szerinti helyi közügyek,
valamint helyben biztosítható
közfeladatok körében ellátandó
helyi önkormányzati feladatok

Rovat
rend

Kiadások megnevezése

Településüzemeltetés

Kulturális szolgáltatás, könyvtári
Hulladékgazdálk
ellátás, helyi közművelődési
odás
tevékenység

Egészségügyi alapellátás

Támogatási
Közutak, hidak
Város és
Köztemető
célú
alagutak
községgazdálk Önkormányzat
Zöldterület fenntartás és - finanszírozási
üzemeltetése, odási egyéb
ok általános
műveletek
kezelés 066010 működtetés
fenntartása szolgáltatások
igazg. tev.
013320-1
(technikai)
045160-1
066020-1
011130-1
018030

Közvilágítás
064010-1

Család és
nővédelmi eü.
gondozás
074031-1

Fogorvosi
alapellátás
072311-1

Háziorvosi
alapellátás
072111-1

Könyvtári
állomány
gyarapítása,
nyilvántartása
082042-1

Sport, ifjúsági
ügyek

Közművelődés SzabadidősportNem veszélyes
közösségi és
(rekreációs
hulladék
társadalmi
sport-)
kezelése,
részvétel
tevékenység és
ártalmatlanítása
fejlesztése
támogatása
051040-1
081045-1
082091-1

K1

Személyi juttatások

10 186 300

6 737 131

1 316 600

3 549 568

1 330 000

1 212 200

K2

Munkaadókat terhelő
járulékok és szociális
hozzáárulási adó

1 888 828

1 336 045

256 739

692 166

259 351

236 379

1 016 900

2 405 400

571 500

1 316 650

750 000

243 000

750 000

K3

Dologi kiadások

K4

Ellátottak pénzbeli
juttatásai

2 095 500

9 635 800

K5

Egyéb működési célú kiadás

180 000

K5

Egyéb működési célú kiadás
tartalék

22 622 298

K8

Beruházás

K8

342 900

3 910 000

773 400

22 753 215

215 900

933 450

4 111 900

Felújítás
Költségvetési kiadások
összesen

K9

1 651 000

2 095 500

44 513 226

8 073 176

1 651 000

1 916 239

22 753 215

3 910 000

5 015 134

4 327 800

933 450

2 606 251

4 603 979

814 500

2 066 650

2 095 500

44 513 226

8 073 176

1 651 000

1 916 239

22 753 215

3 910 000

5 015 134

4 327 800

933 450

2 606 251

4 603 979

814 500

2 066 650

4,00

1,00

1,00

1,00

Finanszírozási kiadás
Költségvetési és
finanszírozási kiadások
összesen
Létszám

1,00

1,00

ebből közfoglalkoztatott

2

4. melléklet a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló ......./2019.(...........) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységenként 2019.

Tevékenység

Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdése szerinti helyi közügyek,
valamint helyben biztosítható
közfeladatok körében ellátandó
helyi önkormányzati feladatok

Rovat
rend

Kiadások megnevezése

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

Közfoglalkoztatás

Szociális ellátások

Egyéb szociális
és
Hosszabb
Közfoglalkozta Intézményen természetbeni
időtartamú
ellátások,
tási
kívüli
Köz
mintaprogram gyermekétkezt támogatások
foglalkoztatás
041237-1
etés 104037
(szociális
041233-1
ösztöndíjak)
107060-1

Ft-ban

Összesen

K1

Személyi juttatások

K2

Munkaadókat terhelő
járulékok és szociális
hozzáárulási adó

K3

Dologi kiadások

K4

Ellátottak pénzbeli
juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadás

K5

Egyéb működési célú kiadás
tartalék

K8

Beruházás

0

K8

Felújítás

0

Költségvetési kiadások
összesen
K9

393 700

1 402 360

25 734 159

136 718

4 806 226

254 000

26 130 560

614 460
13 003 000

13 003 000

760 000

29 548 115

22 622 298

393 700

1 793 078

614 460

13 763 000

0

Finanszírozási kiadás
Költségvetési és
finanszírozási kiadások
összesen
Létszám

121 844 358

393 700

1 793 078

614 460

13 763 000

121 844 358

13,00

22,00

13,00

13,00

ebből közfoglalkoztatott

3

5. melléklet a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló ....../2019.(.........) önkormányzati rendelethez

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

Ft-ban
ÖNKORMÁNYZAT
Rovat szám

Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek
2019. évi eredeti előirányzat

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

B5

Felhalmozási bevételek

-

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

Költségvetési bevételek

-

B8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra

-

B8

Finanszírozási bevételek

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

-

Ft-ban
ÖNKORMÁNYZAT
Rovat szám

Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások
2019. évi eredeti előirányzat

K6

Beruházás

-

K7

Felújítás

-

K8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadás

-

Költségvetési kiadások

-

K9

Finanszírozási kiadások

-

K9

Finanszírozási kiadások

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

-

1

5. melléklet a községi Önkormányzat 2019 évi költségvetéséről szóló ....../2019.(.......) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI MÉRLEG
Ft-ban
Rovat szám

Működési költségvetési és finanszírozási bevételek

ÖNKORMÁNYZAT
2019. évi eredeti előirányzat

B11

Helyi önkormányzatok általános működésének és
ágazati feladatainak általános támogatása

B16

Egyéb működési célú támogatás mezőőri feladatok

1 080 000

B16

Egyéb működési célú támogatás TB alaptól védőnő

3 442 500

B16

Egyéb működési célú támogatás TB alaptól fogorvos

4 111 900

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B34

Magánszemély kommunális adója

B35

Helyi iparűzési adó

16 000 000

B35

Gépjárműadó 40%

4 400 000

B36

Pótlék, bírság

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke

2 862 492

B4

Működési bevételek

2 862 492

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön
visszatérülése államháztartáson kívülről

24 600

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

24 600

45 640 746

54 275 146
5 000 000

25 400 000

Költségvetési bevételek

82 562 238

B81

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

39 282 120

B8

Finanszírozási bevételek

39 282 120

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

121 844 358

Ft-ban
Rovat szám

Működési költségvetési és finanszírozási kiadások

ÖNKORMÁNYZAT
2019. évi eredeti előirányzat

K1

Személyi juttatások

25 734 159

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási
adó

K3

Dologi kiadások

26 130 560

K4

Elátottak pénzbeli juttatásai

13 003 000

K5

Járóbeteg ellátás, ügyelet működési támogatása

K5

Többcélú Társulás működési célú támogatása
gyermekjóléti szolg., érdekeltségi hozzájárulás

4 806 226

3 079 019
932 196

K5

Óvoda működési célú támogatása

K5

Közös Önkormányzati Hivatal működési célú
támogatása

11 863 000

K5

Bursa Hungarica

K5

Egyéb vállalkozás működési célú támogatása
(fogorvos)

4 111 900

K5

Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre

2 523 000

K5

Tartalékok

22 622 298

K5

Egyéb működési célú kiadás

52 170 413

160 000

Költségvetési kiadások
K9

6 879 000

121 844 358

Finanszírozási kiadások

-

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI
KIADÁSOK ÖSSZESEN

1

121 844 358

5. melléklet a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló ....../2019.(.........) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG
Ft-ban
ÖNKORMÁNYZAT
Rovat szám

Költségvetési és finanszírozási bevételek
2019. évi eredeti előirányzat

B1

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak
támogatása

B1

Egyéb működési célú támogatás Mezőőri feladatok

1 080 000

B1

Egyéb működési célú támogatás TB alaptól

3 442 500

B1

Egyéb működési célú támogatás TB alaptól

4 111 900

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B3

Magánszemély kommunális adója

B3

Helyi iparűzési adó

16 000 000

B3

Gépjárműadó 40%

4 400 000

B3

Pótlék, bírság

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke

2 862 492

B4

Működési bevételek

2 862 492

B6

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön visszatérülése
államháztartáson kívülről

24 600

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

24 600

45 640 746

54 275 146
5 000 000

25 400 000

Mködési célú költségvetési bevételek

82 562 238

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

B5

Felhalmozási bevételek

-

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

Felhalmozási célú költségvetési bevételek

-

Költségvetési bevételek öszesen

82 562 238

B8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

39 282 120

B8

Működési célú finanszírozási bevételek

39 282 120

B8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra

-

B8

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

-

Finanszírozási bevételek összesen

39 282 120

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1

121 844 358

5. melléklet a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló ....../2019.(.........) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG
Ft-ban
Rovat szám

Költségvetési és finanszírozási kiadások

ÖNKORMÁNYZAT
2019. évi eredeti előirányzat

K1

Személyi juttatások

25 734 159

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó

K3

Dologi kiadások

26 130 560

K4

Elátottak pénzbeli juttatásai

13 003 000

K5

Járóbeteg ellátás, ügyelet működési célú támogatása

K5

Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti szolg.,
érdekeltségi hozzájár.

K5

Óvoda működési célú támogatása

K5

Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása

K5

Bursa Hungarica

K5

Egyéb vállalkozás működési célú támogatása

4 111 900

K5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 523 000

K5

Képviselői alap tartalék

1 500 000

K5

Tartalékok

21 122 298

K5

Egyéb működési célú kiadás

52 170 413

4 806 226

3 079 019
932 196
11 863 000
6 879 000
160 000

Működési célú költségvetési kiadások

121 844 358

K6

Beruházás

-

K7

Felújítás

-

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadás

-

Felhalmozási célú költségvetési kiadások

-

Költségvetési kiadások összesen
K9

121 844 358

Finanszírozási kiadások

-

Működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások

-

Finanszírozási kiadások összesen

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2

121 844 358

6. melléklet a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló …./2019(………) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2019. évi közvetett támogatásokról Áht. 24. § (4) bekezdése alapján

Ft
Kedvezményezett (fő)

Kedvezmény
mértéke

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének
méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

0

-

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz
nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

0

-

115

50%

345 000

9

50%

27 000

124

50%

372 000

A helyiségek, eszközök hasznosításánból származó
bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

0%

-

Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés
összege

0

0%

-

0

0

-

Támogatás jogcíme

Magánszemélyek kommunális adója 70 felettiek
adókedvezménye
Magánszemélyek kommunális adója Három v.
többgyerm. csal. adókedvezménye
Magánszemélyek kommunális adójánál biztosított
kedvezmény, mentesség összege

Közvetett támogatás összesen

Kedvezmény
összege

7. melléklet a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló …./2019.(………) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott kölcsönök várható alakulásáról 2019. évben

Ft-ban

Kölcsön
megnevezése

2018.12.31-ei
kölcsön-állomány

2019. évben
folyósítandó
összeg

2019. évben
teljesítendő bevétel

2019.12.31-ei
várható kölcsönállomány

Visszatérítendő
átmeneti segély

24 600

-

24 600

-

Működési célú
kölcsön összesen

24 600

-

24 600

-

8. melléklet a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló …/2019.(….) önkormányzati rendelethez

K i m u t a t á s a 2019. évi bérjellegű juttatásokról
Ft-ban

Kormányzati
funkció
011130
Önkormányzatok
ált. igazgatási
tevékenysége

Törvény szerinti
Béren kívüli
Választott
illetmények
juttatások K1107- tisztviselők
K1101
1109
juttatásai K121

Fő

1,00

011130
Önkormányzatok
ált. igazgatási
tevékenysége

Összesen

5 653 459

5 653 459

1 083 672

1 083 672

6 737 131

6 737 131

011130
Önkormányzatok
ált. igazgatási
tevékenysége

1,00

066020 Város és
községgazdálkodási
egyéb
szolgáltatások

1,00

2 465 200

0

2 465 200

066020 Város és
községgazdálkodási
egyéb
szolgáltatások

1,00

2 465 200

0

2 465 200

066020 Város és
községgazdálkodási
egyéb
szolgáltatások

1,00

2 471 200

500 000

2 971 200

066020 Város és
községgazdálkodási
egyéb
szolgáltatások

1,00

2 284 700

0

2 284 700

066020 Város és
községgazdálkodási
egyéb
szolgáltatások
összesen:

4,00

9 686 300

500 000

10 186 300

074031 Család és
nővédelmi
egészségügyi
gondozás

1,00

3 549 568

3 549 568

082042 Könyvtári
állomány
gyarapítása,
nyilvántartása

1,00

1 330 000

1 330 000

082091
Közművelődési közösségi és
társadalmi
részvétel
fejlesztése

1,00

1 212 200

1 212 200

013320 Köztemető
fenntartás és
működtetés

1,00

1 316 600

1 316 600

041237
Közfoglalkoztatási
mintaprogram

13,00

1 402 360

1 402 360

ÖNKORMÁNYZAT
ÖSSZESEN

22,00

18 497 028

500 000

6 737 131

25 734 159

9. melléklet a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló ....../2019.(........) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai 2019 évi eredeti
előirányzata

Ft

Megnevezés
Települési támogatás
lakhatáshoz kapcsolódó

Ellátottak pénzbeli juttatásai K48 rovatszám

8 000 000

Rendkívüli települési támogatás

383 000

Települési támogatás temetési
költségek mérséklésére

40 000

Települési támogatás
életkezdési juttatás

380 000

Települési támogatás
Iskoláztatási támogatás

2 000 000

Települési támogatás Fűtési
támogatás

2 000 000

Köztemetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai
összesen

200 000

13 003 000

10. melléklet a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló ......./2019.(....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzatok működési támogatásai B11

A 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet 4. sz. melléklet C) pontja alapján a nettó finanszírozás ütemezése 2019

Jogcímek Magyarország 2019. évi
Éves
2019.
központi költségvetéséről szóló 2018. meghatároz
január 4%
évi L. törvény alapján
ott összeg Ft

2019.
január 8%

Forintban

2019.
2019.
2019.
2019. április 2019. május 2019. június 2019. július
2019.
2019.
2019.
augusztus szeptember
november
8%
8%
8%
8%
október 8%
február 8% március 8%
8%
8%
8%

2019.
december
8%

2019. év 100%

I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással
kapcsolatos feladatok
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának
támogatása

3 168 830

126 753

253 506

253 506

253 506

253 506

253 506

253 506

253 506

253 506

253 506

253 506

253 506

253 511

3 168 830

13 792 000

551 680

1 103 360

1 103 360

1 103 360

1 103 360

1 103 360

1 103 360

1 103 360

1 103 360

1 103 360

1 103 360

1 103 360

1 103 360

13 792 000

I.1.bc) Köztemető fenntartással
kapcsolatos feladatok támogatása

1 267 806

50 712

101 424

101 424

101 424

101 424

101 424

101 424

101 424

101 424

101 424

101 424

101 424

101 430

1 267 806

3 836 300

153 452

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

3 836 300

6 000 000

240 000

480 000

480 000

480 000

480 000

480 000

480 000

480 000

480 000

480 000

480 000

480 000

480 000

6 000 000

I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos
feladatok támogatása

1 037 850

41 514

83 028

83 028

83 028

83 028

83 028

83 028

83 028

83 028

83 028

83 028

83 028

83 028

1 037 850

I.6 Polgármesteri illetmény támogatása

1 120 500

44 820

89 640

89 640

89 640

89 640

89 640

89 640

89 640

89 640

89 640

89 640

89 640

89 640

1 120 500

I. A helyi önkormányzatok általános
működésének és ágazati feladatainak
támogatása

30 223 286

1 208 931

2 417 862

2 417 862

2 417 862

2 417 862

2 417 862

2 417 862

2 417 862

2 417 862

2 417 862

2 417 862

2 417 862

2 417 873

30 223 286

III.2 Települési önkormányzatok
szociális feladatainak egyéb támogatása

13 003 000

520 120

1 040 240

1 040 240

1 040 240

1 040 240

1 040 240

1 040 240

1 040 240

1 040 240

1 040 240

1 040 240

1 040 240

1 040 240

13 003 000

614 460

24 578

49 156

49 156

49 157

49 157

49 157

49 157

49 157

49 157

49 157

49 157

49 157

49 157

614 460

13 617 460

544 698

1 089 396

1 089 396

1 089 397

1 089 397

1 089 397

1 089 397

1 089 397

1 089 397

1 089 397

1 089 397

1 089 397

1 089 397

13 617 460

IV.1.d) Települési önkormányzatok
nyilvános könyvtári és közművelődési
feladatainak támogatása

1 800 000

72 000

144 000

144 000

144 000

144 000

144 000

144 000

144 000

144 000

144 000

144 000

144 000

144 000

1 800 000

IV.Települési önkormányzatok
kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

72 000

144 000

144 000

144 000

144 000

144 000

144 000

144 000

144 000

144 000

144 000

144 000

144 000

1 800 000

Központi költségvetési támogatás
mindösszesen

45 640 746

1 825 629

3 651 258

3 651 258

3 651 259

3 651 259

3 651 259

3 651 259

3 651 259

3 651 259

3 651 259

3 651 259

3 651 259

3 651 270

45 640 746

I.1.bd) Közutak fenntartásának
támogatása
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok
támogatása

III.6 A rászoruló gyermekek szünidei
étkeztetésének támogatása
III. A települési önkormányzatok
szociális, gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatainak
támogtása

11. melléklet a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló ......./2019.(.........) önkormányzati rendelethez

A 2019. évi képviselői alap rész előirányzatainak kimutatása képviselőnkénti bontásban

Név

2019. évi előirányzat Ft

Nagy Emese

250 000

Gyurász Sándorné

250 000

Kósáné Buknicz Mária

250 000

Fülöp Pál

250 000

Sági Mihály

250 000

Ocskó László

250 000

Megvalósított célok

Megvalósításra fordított összeg

12. melléklet a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló ....../2019.(.........) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁS Áht. 102. § 3. bekezdés szerinti részletezésben
Ft-ban
Önkormányzat
Bevételek
2017. évi teljesítés

2018. évi várható
teljesítés

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Helyi ÖK általános működési és ágazat feladatainak támogatása

46 707 971

46 799 788

45 640 746

Egyéb működési célú támogatások bevételei

33 943 801

38 587 897

8 634 400

Működési támogatások államháztartáson belülről

80 651 772

85 387 685

54 275 146

Közhatalmi bevételek

30 557 482

26 827 388

25 400 000

Egyéb működési bevételek

10 860 176

3 047 027

2 862 492

Működési célú átvett pénzeszközök

2019. évi eredeti
előirányzat

24 600

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

102 175 164

Felhalmozási bevételek

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

1 303 172

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on belülről

-

2 757 037

-

62 500

-

-

-

Működési költségvetési bevételek

122 069 430

115 262 100

Felhalmozási költségvetési bevételek

103 478 336

2 819 537

-

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési célra

38 880 720

46 701 537

39 282 120

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra

20 835 345

100 064 224

-

1 760 079

1 825 629

-

61 476 144

148 591 390

39 282 120

287 023 910

266 673 027

121 844 358

Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1

82 562 238

12. melléklet a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló ....../2019.(.........) önkormányzati rendelethez

Ft-ban
Önkormányzat
Kiadások
2017. évi teljesítés

2018. évi várható
teljesítés

40 013 427

41 095 218

25 734 159

7 196 144

7 401 534

4 806 226

Dologi kiadások

25 128 402

19 959 298

26 130 560

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 534 750

11 973 950

13 003 000

Egyéb működési célú kiadás

29 430 334

35 885 284

57 170 413

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok

ebből: tartalékok

-

Beruházás
Felújítás

36 710 415

-

20 313 131

32 537 330

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadás

-

Felhalmozási költségvetési kiadások
Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2

22 622 298

3 936 326

Fejezeti kez. Előirányzatnak EU-s programok egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai

Működési költségvetési kiadások

-

2019. évi eredeti
előirányzat

40 067 799
-

-

114 303 057

116 315 284

126 844 358

24 249 457

109 315 544

-

1 705 635

1 760 079

-

140 258 149

227 390 907

126 844 358

13. melléklet a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló ……./2019.(……….) önkormányzati rendelethez
Likviditási terv a 2019. évre
Ft

Költségvetési bevételek
Rovatrend

Megnevezés

B1

Működési célú támogatások

B1

Működési célú támogatások

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek

B6

Működési célú átvett
pénzeszközök
Működési költségvetési
bevételek

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

5 476 887

3 651 258

3 651 259

3 651 259

3 651 259

3 651 259

3 651 259

3 651 259

3 651 259

3 651 259

3 651 259

3 651 270

45 640 746

629 533

899 533

629 533

629 533

899 533

629 533

629 533

899 533

629 533

629 533

899 533

629 537

8 634 400

2 034 000

2 034 000

2 034 000

2 034 000

2 034 000

2 034 000

2 034 000

2 034 000

5 068 000

2 034 000

1 034 000

992 000

25 400 000

238 541

238 541

238 541

238 541

238 541

238 541

238 541

238 541

238 541

238 541

238 541

238 541

2 862 492

24 600

24 600

5 535 948

82 562 238

8 378 961

6 823 332

6 553 333

6 553 333

6 823 333

6 553 333

6 553 333

6 823 333

9 587 333

6 553 333

5 823 333

Felhalmozási költségvetési
bevételek

0

Költségvetési kiadások
Rovatrend

Megnevezés

K1-5

Működési költségvetési
kiadások

K6-8

Felhalmozási költségvetési
kiadások
Költségvetési kiadások
öszesen

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

10 153 696

10 153 696

10 153 696

10 153 696

10 153 696

10 153 696

10 153 696

10 153 696

10 153 696

10 153 696

10 153 696

10 153 702

121 844 358

10 673 284

10 673 284

10 673 284

10 673 284

40 332 395

39 979 684

12 273 283

10 673 284

10 673 284

50 171 998

10 673 284

10 673 294

228 143 642

Finanszírozási bevételek
Rovatrend
B8

B8

Megnevezés
Előző évi költségvetési
maradvány működési célú
Előző évi költségvetési
maradvány felhalmozási célú

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

1 774 735

3 330 364

3 600 363

3 600 363

3 330 363

3 600 363

3 600 363

3 330 363

566 363

3 600 363

4 330 363

4 617 754

39 282 120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

……/2019.(……………..)Kt. határozat
Tárgy: A Képviselő-testület 2019. évi munkaterve
HATÁROZATI

JAVASLAT

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi munkatervét az alábbiak
szerint határozza meg:
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi
MUNKATERVE
A képviselő-testületi ülések állandó napirendi pontja:
Polgármester beszámolója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, valamint a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról.
Február
1.) Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
2.) Rendelet-alkotás a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
3.) Pusztaszer Községi Önkormányzat 2019. évi rendezvényterve
Március
1.)
2.)
3.)
4.)

Pusztaszer Községi Önkormányzat 2019. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyása
Bergendóc Szociális Szövetkezet beszámoltatása
Mezőőr beszámolója
Önkormányzati tulajdonú lakások bérleti szerződéseinek felülvizsgálata

Április
Csengele Község Önkormányzata Képviselő-testületével együttes ülés keretében tárgyalva
1.)

A Kisteleki Rendőrkapitányság beszámolója Pusztaszer Község közrendjének és
közbiztonságának 2018. évi helyzetéről
2.)
A
Csongrád
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Szegedi
Katasztrófavédelmi
Kirendeltségének 2018. évi beszámoló jelentése
3.) Jegyző beszámolója a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal működéséről
Május
1.) Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. beszámolója
2.) Pusztaszer község 2018. évi belső ellenőrzéséről szóló éves összefoglaló jelentés megtárgyalása
3.) A 2018. évben önkormányzati támogatásban részesült civil szervezetek pénzügyi
beszámoltatása
4.) Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
5.) Beszámoló a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkájáról
Június
1.) Beszámoló a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola Pusztaszeri Telephelye munkájáról
2.) Beszámoló a Kisteleki Óvoda, Bölcsőde, Mini Bölcsőde és Családi Bölcsőde Csizmazia György
Tagóvodája munkájáról
3.) Beszámoló a háziorvos munkájáról
4.) Beszámoló a fogorvos munkájáról
5.) Fogorvos megbízási szerződésének meghosszabbítása
6.) Beszámoló a védőnő munkájáról
7.) A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár szakmai tájékoztatója
8.) Beszámoló a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása 2018. évi költségvetésének
végrehajtásáról

9.) Beszámoló a Térségi Intézményi Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
Augusztus
1.) A helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata az iskoláztatási célú
települési támogatás nyújtásának lehetősége szerint
Szeptember
1.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi
fordulójához
Október
1.) Rendelet-alkotás a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról
2.) Megbízási szerződés Pusztaszer Községi Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési feladatainak
ellátására
3.) Pusztaszer Községi Önkormányzat 2020. évi ellenőrzési programjának és a 2020. évi ellenőrzési
terv időrendi táblázatának elfogadása
November
1.) A helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata a fűtési célú települési
támogatás nyújtásának lehetősége szerint
2.) Beszámoló a helyi adóztatásról
3.) Közszolgáltatási szerződés a „PUSZTA-SZEM” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel
4.) Zárt ülés: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott egyedi
kérelmek elbírálása
December
1.) Közmeghallgatás

Határidő: folyamatos
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Munkaterv szerint érintettek
5.) Irattár

Pusztaszer Község Polgármesterétől

Előterjesztés
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. január 30-ai ülésére
Tárgy: A polgármester 2019. évi szabadság-ütemezési tervének jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. (a továbbiakban Kttv.) 225/C. § (2)
bekezdése rendelkezik a polgármester szabadság ütemezési tervének a jóváhagyásáról:
„225/C. § (2): A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig
jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben
foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság
igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a
szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az
igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti
igénybe.”
Fentiekre tekintettel a polgármester szabadságát a Kttv. 225/C. §-ában meghatározottak szerint
kell megállapítani az alábbiak szerint:
A Kttv. 225/C. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján
január 31-ig meg kell állapítani a ki nem adott szabadságot – esetemben 80 napot – a tárgyévi
szabadsághoz hozzá kell számítani.
A Kttv. 225/C. § (1) bekezdése értelmében a főállású polgármester évi 25 munkanap
alapszabadságra és 14 munkanap pótszabadságra, azaz 39 nap szabadságra jogosult. Figyelemmel
a 2019. őszén esedékes önkormányzati választásokra jelenleg 2019. évre időarányosan 30 nap
szabadsággal lehet számolni.
A Kttv. 225/C. § (4) bekezdése a következőket tartalmazza: a polgármesternek a szabadságot az
esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni
Fentiek alapján a polgármester törvény szerint meghatározott szabadsága 2019. évben 110 nap.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést
megtárgyalni, és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni.
Pusztaszer, 2019. január 24.
Máté Gábor
polgármester
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……/2019.(…………)Kt. határozat
Tárgy: A polgármester 2019. évi szabadság-ütemezési tervének jóváhagyása
HATÁROZATI

JAVASLAT

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX tv. (a továbbiakban Kttv.) 225/C.§ (1) – (4) bekezdéseiben foglaltak alapján Máté
Gábor főállású polgármester 2019. évi 110 nap szabadsága igénybe vételét a melléklet szerinti
szabadság felhasználási ütemezésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Gazdálkodás helyben
4.) Irattár
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..../2019.(……) Kt. határozat melléklete
NÉV

2019. évre
járó napok
száma

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

2

8

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Áthozott: 80

Alap: 25
Máté Gábor
polgármester
Pót: 14

Összesen: 110
(időarányosan)

……../2019.(……)Kt. határozat
Tárgy: Kérelem benyújtása a 2019. évi járási startmunka mintaprogramra
HATÁROZATI

JAVASLAT

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 87/2018.(XII.10.)Kt. határozatát
hatályon kívül helyezi, és kérelmet nyújt be a 2019. évi járási startmunka mintaprogramra, ezen
belül a Önkormányzati tulajdonú közutak karbantartása, felújítása programelem keretében 13 fő
közfoglalkoztatott alkalmazásával.
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a kérelem pozitív elbírálása esetén a Képviselő-testület
támogatja az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárások megindítását.

Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Csongrád Megyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya
4.) Gazdálkodás helyben
5.) Irattár

