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

 
Az ülés  

 időpontja: 2019. június 26. 

helye: Kisteleki Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde Csizmazia György 

Tagóvodája 

(Pusztaszer, Kossuth u. 55.) 

minősítése: nyilvános 

jellege: rendes 

sorszáma: 2019/7 

 
Jelen vannak: 
 Máté Gábor polgármester 

Gyurász Sándor Lászlóné képviselő 

Kósáné Buknicz Mária képviselő 

Nagy Emese alpolgármester, képviselő 

Ocskó László képviselő 

dr. Jaksa Tibor aljegyző 

Tóth Mónika jegyzőkönyv-vezető 

Hiányzik: 

- igazoltan: Fülöp Pál képviselő 

Sági Mihály képviselő 

- igazolatlanul: - 

 
 
Máté Gábor polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Megállapítom, 
hogy a képviselő-testület határozatképes, a hét fős tagságból jelen van öt fő. Köszöntöm a 
képviselőket, a témáinkhoz kapcsolódó előadókat, meghívottakat. Már mindenki tudja, de 
hangfelvétel készül a jegyzőkönyv elkészítése céljából. A napirendi pontok kiküldésre kerültek. 
Kérdésem, hogy van-e hozzáfűzni való a napirendi pontokhoz. Amennyiben nincs, aki elfogadja a 
napirendi pontokat, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
5 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
45/2019.(VI.26.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az alábbi napirendi pontok 
megtárgyalását: 
 
1.) Beszámoló a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola Pusztaszeri Telephelye munkájáról 
2.) Beszámoló a Kisteleki Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde Csizmazia György Tagóvodája 

munkájáról 
3.) Beszámoló a háziorvos munkájáról 
4.) Beszámoló a védőnő munkájáról 
5.) Beszámoló a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkájáról 
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6.) Fogorvos megbízási szerződésének meghosszabbítása 
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 
10.) Anyagi hozzájárulás a Kisteleki Térségi Járóbeteg Szakellátó Kft. gépjármű-beszerzéséhez 
11.) Hozzájárulás a Pusztaszeri Lovas Közhasznú Egyesület székhely-használatához 
12.) Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről 
13.) Kérdések, bejelentések 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Irattár 
 
 
 
1. napirendi pont: Beszámoló a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola Pusztaszeri 
Telephelye munkájáról 
 
Máté Gábor polgármester: Első napirendi pont a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola 
Pusztaszeri telephelyének munkájáról szóló beszámoló. A beszámolót tegnap este kaptuk meg az 
Ibolyától. Én azt gondolom, hogy nem is erre voltunk inkább kíváncsiak, hanem a telephelyvezető 
Zsolti részéről egy személyek benyomások, gondolatok, értékelések, jövő képről. 
 
Mészáros Zsolt telephely-vezető: Tudom, hogy tegnap késő este jött meg az anyag, lehet, hogy 
nem is tudtátok átnézni ezért néhány dolgot kiemelnék belőle, ami szerintem fontos. Ez a 
beszámoló az egész intézmény beszámolója, négy telephely sorsa látszik rajta. A jövőre a jelenre 
és a múltra is egy picit visszatekintve néhány gondolatot. Az iskolai létszámok a négy telephely 
közül Pusztaszeren van majdnem a legkevesebb pedagógus, amit a gyerek létszám is igazol. 12 fő 
van beírva a telephelyi létszámba most már ez csökkent. Tóth-Mádi Etelka nyugdíjba ment, Szeri 
Ildikó már biztosan távozik, ez azt jelenti, hogy jelen pillanatban 10,5 fővel kell számolni 
szeptembertől. A többi telephelyen a létszámoknak megfelelően nagyobb az alkalmazottak száma. 
A gyerek létszám egy érdekesebb dolog és most az év végi létszámot mondom. Bakson 160 gyerek 
van, utána Ópusztaszer jön 110 fővel és Tömörkény 100 és Pusztaszeri 90 fővel. Ezek az összes 
gyerek létszám adatok, amik úgy jönnek ki, hogy a helyben tanuló gyermek és a magántanulók 
számának az összege. Minden telephelyen vannak magántanulók is kisebb-nagyobb számban, de 
ezek a gyerekek beszámítanak a létszámba. Az a törvényjavaslat, amit most készített elő a Semjén 
úr megszűnteti a magántanulói státuszt, így várható, hogy ezek a gyerekek nem fognak 
integrálódni ezekbe az intézményekbe mert vagy szegedi vagy kecskeméti magántanulóink 
vannak. Valószínűleg nem fogják idejáratni mindennap a gyerekeket.  Ez azt fogja jelenteni, hogy 
minden telephelyen a létszám még tovább csökken. Azt nem mondtam, de gondolom tudjátok, 
hogy országos szinten is egy demográfiai hullámvölgyben vagyunk még. Ez megmutatkozik a 
városi iskolákban is, nemcsak itt. A következő évben a várható létszám Pusztaszeren sokkal 
kevesebb lesz, hiszen 16 gyerek ballagott 5-öt írattak be és 8 fővel indulna majd az első osztály 
mert három magántanuló is van ebben. Azt mondom, hogy 90-nel zártuk abból leveszek 11-et 
akkor 79 lesz a bruttó létszám magántanulóstól, ami nagyon kevés. A mi létszámunk elég picike 
lesz. Ennek természetesen meg is vannak a következményei a jövőt illetően. Most már úgy tűnik, 
hogy a szeptember 1-jén induló első osztály is össze lesz vonva. Így alsó tagozatban csak 
összevont osztályok fognak létezni Pusztaszeren, lesz egy harmadik, negyedik és egy első, második 
összevont osztály. Ennek a távlati következménye az lesz, hogy abban az esetben, ha a 
szeptemberben negyedikesként kezdő osztály feljön felsőbe a felső tagozatban is összevonások 
lesznek. Nagyobb veszély a felső tagozatos kollégák számára ez, hiszen ahogy az osztályok száma 
csökken úgy a pedagógusok óraszáma is. Az alsóban nem olyan nagy probléma ez, mert elment az 
Etelka, aki napközis volt és Szeri Ildikó is felmondott, tehát csökkent a létszámunk kettő fővel és 
ez a státusz üresen marad, belső átcsoportosítással oldotta meg Ibolya. Balogh Tündét rakta be 
ebbe az összevont osztályba. Így van 2-3 alsósunk, akik ezt a két összevont osztályt és a napközit 
el tudják látni hosszú távon is. A felső tagozattal van a probléma, illetve azzal van probléma, hogy 
a szülők hogyan fogják ezt gondolni, abban az esetben, ha a felsőben is összevonásra kerül a sor. 
Ez a legrosszabb helyzetben lévő telephely, de a legjobb eredményeket mutatjuk az összes 
telephely közül. Néhány adatot azért szeretnék kiemelni. A gyerekek mulasztása iskolánként 
átlagosan 108. 78 meg 70 a miénk 35,5. igazolatlan mulasztások száma 1300, 2200, 490, 
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Pusztaszeren 0. Az iskolai átlag Pusztaszeren 4,2, tavaly is ennyi volt a többi telephelyen 3,8. 3,7 
és 4. itt is elég magas a tanulmányi átlag. Fegyelmi eljárás Pusztaszeren nem volt. Ezekből az 
adatokból is látszik, hogy a helyi gyerekek jó vagy jobb magaviseletűek és szorgalmúak, mint a 
környékbeli településeken. A nevelő munka eredményessége talán itt jó, színvonalas. Verseny 
eredményekben Tibornak a lábtoll eredményeit ismeritek, bizonyára hallottatok róla. Összesen 34 
országos verseny eredményt tudott Tibor felmutatni, persze megyei eredményei is vannak. Minden 
képpen meg kell említeni a lábtoll labda sportot. Az országos mérési eredmények matematika és 
magyar nyeli kompetencia mérés eredményei a pusztaszeri telephelyen megközelíti a 
kistelepülések eredményeit. A legjobb a négy telephely közül. A miénk sem kimagasló, nem a 
városi szintet produkálja. Nyilván azért tudni kell, hogy a városi szint egy egész már mérési 
metódussal megy. Annyival egészíteném ki a beszámolót, hogy ez úgy jön össze, hogy a telephelyi 
beszámolókat ollózzák össze, mi már nem írunk olyan beszámolót, amit ide az asztalotokra le 
tudtam volna tenni, mert adatokat adunk, táblázatokat töltünk ki és néhány szöveges részt. Ilyen 
volt a környezeti nevelés, ami aztán a végén ebből a nagyból kimaradt gondolom azért is mert ha 
minden telephely írt 2-3 oldalt a saját dolgáról akkor ez 100 oldalas lett volna. Én azért ennek 
ellenére gyorsan kifénymásoltam, ugyanis hét évvel ezelőtt a püspök úrral kötött együttműködési 
megállapodásban benne volt, hogy az intézményt az egyház a fenntartási időszak alatt az iskola 
sajátosságait támogatja. Gábor kérte a személyes véleményemet, az együttműködési 
megállapodásunkban a püspök úr szavatolta azt, hogy a Pusztaszeren tanul valamennyi iskolás 
korú gyermek, ez így is van. Ezt a részét teljes mértékben megtartották, azért van olyan 
osztályunk, ahol 5 fő tanul, állami fenntartási iskolában ez az 5 fő már nem tanulna eben biztos 
vagyok. Az biztos, hogy a kollégák jövő képe nagyon csúnya. Jelen pillanatban nagyon kevés olyan 
kollégák tudok mondani, aki nem azon gondolkodik, hogy hol fog szeptemberben kezdeni. Ez nem 
hiszem, hogy összefügg a fenntartóval ez inkább a gyereklétszámmal függ össze és a gyerek 
létszámról viszont nem tehetünk. A képviselő-testület sem tudja a gyereklétszámot befolyásolni. A 
faluban lévő embereken múlott, hogy mennyi gyerek van, illetve egy- két szülőn, akit nem sikerült 
rábeszélni arra, hogy ne Kistelekre írassa a gyerekét. Én ezeket a szülőket nagyon sajnálom mert 
úgy gondolom, hogy hátrányos helyzetbe kerülnek a pusztaszeriekkel szemben. Jelen pillanatban 
zajlik egy tábor, összesen hat tábor lesz a nyári időszakban. Azt gondolom, hogy ez elég szép 
szám, nyilván ezek térségi, fenntartó és egyéb pályázatokból valósulnak meg. A lényeg az, hogy a 
gyerekek egész nyáron jöhetnek az iskolába, van felügyelet, augusztus végéig szinte. Én ennyit 
gondoltam, ami eszembe jutott. Ha kérdésetek van akkor szívesen válaszolok. 
 
Ocskó László képviselő: A saját esetemből kiindulva elképzelhető, hogy az iskolát pár év múlva 
bezárják? 
 
Máté Gábor polgármester: Nem valószínű, mert az alsó tagozatot minden képpen fent kell 
tartani minden településen. 
 
Mészáros Zsolt telephely-vezető: Jogos a kérdés. Én a másik oldalon állok, pedagógusként 
mindig azt a kérdést teszem fel magamnak, hogy mit lehet azért tenni, hogy megmaradjon. Azt 
még elfelejtettem mondani, hogy Pusztaszerről is több gyereket írattak Kistelekre, de van olyan 
település, ahonnan tavaly szeptemberbe 30-40-esével vitték a gyerekeket Kistelekre. Ahol 200 
gyerekből elvisznek 30-at az még nem annyira nagy veszteség, mint a mi 7 gyerekünkből elvittek 
2-t. Ez okozta az osztály bukását gyakorlatilag. 
 
Ocskó László képviselő: Akkor ezt felsőbb szinten kellene szabályozni. 
 
Máté Gábor polgármester: Ilyen szabályozást nem várhatunk el és nem is lesz. A szülőnek szíve 
joga eldönteni azzal együtt, hogy sajnáljuk, meg nem értünk vele egyet, hogy hova íratja a 
gyerekét, ha az a törvénynek megfelel.  Én azt kérem a Zsoltitól minden képpen, hogy a következő 
Hírfutárba legyen egy beszámoló az iskolától, egy ilyen jellegű, amit most adtál, összehasonlítva a 
többi iskolával. 
 
Mészáros Zsolt telephely-vezető: Azt nem biztos, hogy megtehetem. 
 
Máté Gábor polgármester: Az a cél ezzel, hogy szembesüljenek vele, lássák azok a szülők, akik 
itt járnak, hogy jó helyre járnak a gyerekeik és lássák azok a szülők, akik innen teljesen 
indokolatlanul elvitték a gyereket, hogy nincs oka annak, hogy elvigyék. 
 
Mészáros Zsolt telephely-vezető: Az a baj, hogy visszafele nem működik a dolog. Két éve 
összevonták az elsőt akkor az teljesen világos volt, hogy az nem fog soha az életben külön 
osztályként üzemelni. Most összevonják szeptemberben ezt az osztályt soha nem fogják 
szétbontani. Amit egyszer elvettek azt vissza nem fogják adni. 
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Máté Gábor polgármester: Az információt akkor is adjuk meg a lakosság felé. Egyrészt, hogy az 
a gondolatmenet, ami elsősorban és a szülőknek a rossz gondolat menetéből következett az saját 
magát teszi tönkre gyakorlatilag. Azt gondolom minden képpen célszerű az embereket 
szembesíteni azzal, hogy mit tesznek. 
 
Nagy Emese képviselő: Csak egy hozzáfűzni valóm van, ezt már mondtam máskor is, nekem 
nem nagyon tetszik ez a titulus, hogy telephely, tagintézmény miért nem lehet. 
 
Mészáros Zsolt telephely-vezető: Azért, mert egyházi intézmény alapítása az egész más 
törvényi szabályozás vonatkozik rá, mint az állami iskolánál. A köznevelési törvény értelmében a 
minimális létszám a 15 fő, a törvény írja azt, hogy ettől az egyházi fenntartási intézmény eltérhet. 
 
Máté Gábor polgármester: A fenntartóval nagyon elégedettek vagyunk, felé csak köszönet és 
dicséret lehet azt gondolom. Már régen nem lenne itt iskolánk hogyha nem így lenne a történet. Itt 
a probléma azt gondolom, a szülői hozzáállás az első számú, amiről én beszélni akarok, illetve azok 
az eredmények, amikre igenis lehetünk büszkék és statisztikai eredmény, azon nincs mit kertelni. 
Nyugodtan leírhatjuk, hogy a pusztaszeri általános iskolának milyen átlaga van, mennyi a hiányzás, 
mennyi az igazolatlan. Ezt simán leírhatjuk. Nem fogunk senkit pellengérrel állítani meg bírálni 
sem. Azt gondolom, hogy nem lehet szó nélkül hagyni ezt tendenciát, amit itt most egyes szülők 
értékrendjébe, meg elképzelésébe kialakult. Utána ebből divat lesz, hogy ha viszi az egyik akkor 
viszi a másik is. 
 
Nagy Emese képviselő: Hátha fönt megoldják ezt egyszer. Én mindig a védőnőnek a példájával 
példálózok, hogy a védőnői szolgálat, ha valamelyik kismamának nem szimpatikus a védőnő, és itt 
lakik Pusztaszeren akkor nem mehet el Kistelekre másik védőnőhöz. Én azt gondolom, mentsük 
meg a falusi iskolákat, lehetne fönt valakinek kezdeményezni, hogy ahol még működő iskola van 
igenis rend szabályozzák azt le, hogy ha ott a településen él akkor oda kell járni iskolába. 
 
Mészáros Zsolt telephely-vezető: Annak idején mikor még én is itt ültem közöttetek volt Nagy 
Sándor polgármester úrral egy hallgatólagos megállapodásunk, hogy Kistelek nem vesz át gyereket 
Pusztaszerről, és Pusztaszer se, de ezt nagyszerűen megkerülték, mert állandó lakcímet váltott. 
 
Mucsiné László Ilona: Az biztos, hogy Kisteleken is nagyon nagy gond ez, hogy például egy 
óvodás csoportba 25-30 fő van egy csoportba és van hozzá egy pedagógus. Ezek között a 
gyerekek között vannak gyengébb gyerkőcök, akiknek esetleg egyedi fejlesztésre lenne szükségük 
és nincs hozzá megfelelő szakember. 
 
Máté Gábor polgármester: Minden képpen látni kell a szülőknek, akik elviszik a gyereket, hogy 
lehet visszahozni. Én azt gondolom, hogy ezt most nem tudjuk megoldani. Van-e még kérdés vagy 
hozzászólás az iskolai beszámolóhoz? Jó tartalmas volt, köszönjük szépen Zsolti. Aki elfogadja, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
5 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
46/2019.(VI.26.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Beszámoló a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pusztaszeri Telephelye 

munkájáról 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola 
Pusztaszeri Telephelye munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
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A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pusztaszeri Telephelye 
4.) Irattár 
 
 
 
2. napirendi pont: Beszámoló a Kisteleki Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde Csizmazia 
György Tagóvodája munkájáról 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont az óvoda és bölcsőde beszámolója. 
Hasonlóan részletes beszámolót kaptunk. A bizottság részéről volt egy fölmerülő kérdés, 
megválaszoltuk, az óvónő képesítésével kapcsolatosan merült fel, hogy mit jelent az, hogy nincs 
diplomája. 
 
Petkov Gáborné: Van egy nem teljesen pályakezdő, de fiatal kolléganő. Az ő képesítése úgy 
alakul, hogy államvizsgája van, de a nyelvvizsga hiányában a diplomáját nem tudja kézhez kapni. 
Ilyen képesítéssel az óvodánkban alkalmazhatom maximum két évig és a két év alatt kell neki 
megszerezni a nyelvvizsgát, illetve megigényelni és kézbe kapni a diplomát. Ha ez megtörténik 
akkor a két év elteltével becsenget neki a szakmai minősítési vizsga. Ez a kolléganő esetében meg 
is történt, őt jelentkeztettük minősítési vizsgára. November 30-ig föl kell, hogy töltse a szakmai 
porfólióját és 2020. április 1-ig mikor letelik neki a két év türelmi idő a nyelvvizsga megszerzéséig 
meg kell szereznie a minősítő vizsgát is a szakmájában. Amennyiben nem, más szankció nincs a 
munkaszerződését kell megszüntetni. Ez állami rendszerben úgy működik, hogy ha nálunk 
megszűnik a szerződése és átmegye egy másik munkáltatóhoz, akkor ott újra elkezdődik a két év. 
 
Máté Gábor polgármester: A kormány most szembesült ezzel a helyzettel és ebből adódik az, 
hogy itt most erősen agyalnak rá, hogy a pedagógiai munkakörökben eltekintenek a diploma és a 
nyelvvizsga kötelezettség összefüggéseitől. Nyilván látják azt, hogy a pedagógiai kor fa erősen 
tölcsér alakú és a fiatal korosztály nem tud belejönni ebbe a rendszerbe és hogyha ez 5-10 év 
elteltével olyan nyugdíjazási hullám fog beindulni, hogy ezt nem fogja tudni kompenzálni. 
 
Petkov Gáborné: Nem kell 10 évet várni, ez már nagyon itt kopogtat, az én generációm 2-3 év és 
nagyon sürgősen beindul a lehetőségek szerinti nyugdíjba vonulás és nincs utánpótlás. Nincs fiatal 
pedagógus, mert mint ahogy tisztelt képviselő-testület a kérésemre megtámogatta, kénytelenek 
voltunk megtámogatni a fiatal pályakezdő kolléganőnek a fizetését, hogy itt maradjon, hogy 
dolgozzon és elkezdje a munkakörét betölteni kevesebb vagy ugyanannyi pénzért, mint a 
dajkanéni. Nem a munka minőségéről, hanem a felelősségről beszélek elsősorban, mert legyen 
bármilyen fiatal, meg nyelvvizsga nélküli egy óvónéni, ő egyedül felel a 17-20 gyerekért, a rábízott 
gyerekekért. Ha anyagilag nincs megbecsülve márpedig nem volt és most sincs, nagyon nehéz lesz 
az utánpótlás. Láttam én is, hogy szeptembertől történni fog talán valami változás, mert a 
pedagógus jövőképünk nálunk az óvodában is érezhetően katasztrofális. Nyugdíjas kolléganő 
dolgozik a Gyes-en lévő kolléganő helyett. Én nem olyan sokkal vagyok a nyugdíjba menés 
lehetősége előtt azt érzem, hogy minden évben irdatlanul emelkedik a rám nehezedő teher. Nem a 
csoportban végzett munka, hanem az adminisztrációs és a munkaszervezéssel kapcsolatos terhek. 
Nagyon nehezen szervezhető és minden évben azt kell mondjam egyre kilátástalanabb. Mindent 
elkövetünk, hogy ebből a szülők meg a gyerekek nyilván ne érezzenek semmit, de nem egyszerű. 
Elsősorban a munkaszervezéssel kapcsolatos problémáink az, ami a mindennapos hétköznapi 
munkát nagyon megnehezíti. Sokszor szembesülünk azzal, hogy reggel 7-kor nyit az óvoda, de 
figyelmeztetni kell a szülőt, hogy a 6 órakor takarítani bejövő dajkát ne előzze már meg a gyerek. 
Mi nem szoktuk szóvá tenni, 2-3 gyerek, igen vállaljuk, bevállaljuk, hogy el tudjon a negyed 7-es 
busszal menni dolgozni az egyedülálló anyuka. Nem szoktunk érte panaszkodni, megszervezzük, 
de egyre nehezebben szervezzük sajnos. Egyre közelít az a határ, amikor biztosan olvastátok, évek 
óta nem tettem bele a beszámolómba most már kénytelen voltam megemlíteni, hogy az alacsony 
gyereklétszám miatt nálunk egy óvónői státusz éveken keresztül nem volt betöltve, most már 
hiányzik. Ugyanis 2018 szeptember 1-től mióta beindult a bölcsődei csoport tulajdonképpen mi 
három csoporttal működünk. Egy csoport a bölcsődei csoport és két óvodai csoport, ami eddig 
összevontan, vegyítve két színtéren, két csoportba folyt a munka két műszakba. Most ez 
szétterület, ugyanannyi dolgozóval, de három csoportba. Emelkedik az óvodás létszámunk, ami 
örvendetes és jó, de nehezen szervezhető. Ha van kérdésetek nagyon szívesen válaszolok. 
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Én annyit szeretnék ehhez hozzáfűzni, hogy nem sokáig 
dolgozok már, de a szervezéssel kapcsolatban sokat beszélgetünk Böbével, hogy a 
szabadságolásainkkal van probléma. Nagyon nehezen vesszük ki a szabadságot és most már a 
szorgalmi időben is kénytelenek vagyunk kivenni szabadságot. Fölvetettem a múltkor, de aztán 
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nem volt rá úgy lehetőség, most gondoltam, hogy csak meg fogom kérdezni, hogy más 
településeken ez már jellemző, hogy lehetne-e azt, hogy a három hét helyett négy hét 
szabadságolás legyen. Ehhez a fenntartó szükséges, hogy beleegyezzen és én szeretném 
megkérdezni, hogy lehet-e? én Böbén látom a leginkább, mert én egy kicsit jobban mentesítve 
vagyok, mert én délután dolgozom, hogy annyira megterhelő neki a munka és minden egyéb, hogy 
én ezt gondoltam, hogy most fölvetem, hogy lehetne-e erről szó? 
 
Petkov Gáborné: Én nem akartam ehhez az eszközhöz folyamodni, nem is írtam bele a 
beszámolóba, Marikával természetesen többször beszélgettünk erről. Mivel kis település vagyunk 
és nincs alternatív ügyeletes lehetőség, de ha szervezésileg nem lesz más lehetőség föl fogom 
vetni fenntartói szinten. 
 
Máté Gábor polgármester: Azt gondolom, hogy három óvoda érintett lehet ebben a témában. 
Nyilván ezekre az időszakokra el tudok képzelni átcsoportosításokat kisteleki óvónőt, óvó bácsit 
kiküldeni ide, ha szabadság probléma van. 
 
Petkov Gáborné: Nem jellemző. 
 
Máté Gábor polgármester: Majd ezután jellemző lesz. Az a helyzet, hogy ha ez fölmerül és ez 
indokolt és megoldást keres, akkor ez például egy megoldás. Ez az egyik előnye annak, hogy 
társulásba működik az óvoda, ha kiesik valamilyen okból óvónő akkor van hova nyúlni azt 
gondolom. A két kisteleki óvodából lehet egy főt úgy csoportosítani, hogy átmenetileg rövidebb 
időszakokra ezeket a terheket helyben lehessen átterelni egy másik kollegára. 
 
Petkov Gáborné: Az biztos, hogy mivel a pedagógus ki fognak cserélődni, a soron következő én 
leszek, aki két év múlva nyugdíjba megy és megfiatalodik a gárda, ha lesz utánpótlás. Az biztos, 
hogy a néhány évtizeddel ezelőtti faluba csábítást újra kell gondolni, ha azt akarjuk, hogy itt óvoda 
és iskola legyen. Mint ahogy említettem a gyakornok kolléganőnek kiegészítjük a bérét, hogy a 
minimálbért elérje, el kell majd gondolkodni, hogy a meglévő kollégákat, hogy lehet idecsábítani 
majd a faluba. Ez a Csok-kal meg a gyereklétszám változással kiforrja magát, de annak idején 30 
egynéhány évvel ezelőtt is voltak erre társadalmi törekvések. Gyanítom most is erre lesz majd 
szükség, hogy a szakemberek kijöjjenek kistelepülésre dolgozni. A kérdés, hogy lesz-e kit 
csábítani, mert elvégzik a főiskolát és azzal a lendülettel mennek külföldre. A beszámolómba én is 
beleírtam, hogy nincs igazolatlan hiányzás, jó a kapcsolat a szülőkkel és azért nincs, mert mind a 
két csoport nagyon sok adminisztrációt gyűjtünk és gyártunk mert a szülőknek igazolniuk kell 
rendelet alapján, hogy a gyerek nem jött óvodába. A szülőnek is le kell papírozni, és régen ez nem 
volt. 
 
Máté Gábor polgármester: Van-e egyéb kérdés? Amennyiben nincs, aki a beszámolót elfogadja, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
5 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
47/2019.(VI.26.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Beszámoló a Kisteleki Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde Csizmazia György Tagóvodája 

munkájáról 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisteleki Óvoda, Bölcsőde és Mini 
Bölcsőde Csizmazia György Tagóvodája munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
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2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Kisteleki Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde Csizmazia György Tagóvodája 
4.) Irattár 
 
 
 
3. napirendi pont: Beszámoló a háziorvos munkájáról 
 
Máté Gábor polgármester: Harmadik napirendi pont, beszámoló a háziorvos munkájáról. 
 
Nagy Emese képviselő: Elnézést kér a doktor úr, tolmácsolom, tanácsadása volt a védőnővel és 
azért nincs itt. Pont ma oltásos tanácsadói nap volt és ezen a héten Csengelén is helyettesít a 
doktor úr. Nagyon örült neki, hogy legalább el tudta készíteni a beszámolót. Annyiban változott a 
tavalyihoz képest, hogy elkészült a rendelő, amit aztán birtokba is tudtunk venni és azóta is 
használunk. Hivatalos átadást nem kértünk, mindenkinek, akinek szüksége van vagy aki csak be 
szeretne jönni megnézni az akkor is ha esetleg nem jár hozzánk nagyon szívesen megmutatjuk. 
Vannak kisebb-nagyobb hiányosságok, azt megbeszéltük valamelyik testületi ülésen, hogy majd 
azok javításra kerülnek. Ezek igazából nem befolyásolják a rendelőnek a működését. Kisebb 
elmaradt dolgok, amit majd vélhetően a fővállalkozó ki fog javítani. Amit nagyon sajnálunk, hogy a 
hangszigetelt ajtók nem töltik be a funkciójukat. Ezt azért is sajnálom, mert a hangszigetelt 
ajtónak a beszerzési költsége sokkal többe került, mint egy sima beltéri ajtóé és azt gondolom, 
hogy ez nagyon nagy hiba, hogy nem gondos beszereléssel került oda beépítésre. Ezen már 
valószínűleg nem fogunk tudni változtatni, illetve amit még nagyon szeretnék kérni, hogy az 
ablakokon, ezt nem írta bele a doktor úr, én kérdeztem, mondta, hogy semmi ilyet nem mert ő 
tényleg meg van elégedve és nagyon örül és én is nagyon örülök, hogy ilyen szépek lettünk a 
rendelőben. Szúnyoghálót kellene a váró ablakára föltenni, mert sokat védene a bejövő bogarak 
meg mindenféle állat ellen. Ennyi kérés még van, ami nem került bele. Nagyon jó, hogy külön 
dolgozunk, igazából ki szoktam maradni egy csomó mindenből mert a doktor úr is teszi a dolgát 
meg én is. Sokkal gördülékenyebben megy így a munka, jó választás volt, hogy a védőnőtől 
elcsippentettünk egy kis területet. A védőnő még mindig nem nagyon barátkozott meg ezzel a 
helyzettel, de jól működik. Köszönjük szépen. 
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Van-e kérdés? 
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: A bizottság elfogadásra javasolta a beszámolót. 
 
Máté Gábor polgármester: Egyéb? Amennyiben nincs, aki a beszámolót elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
5 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
48/2019.(VI.26.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Beszámoló a háziorvos munkájáról 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvos munkájáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Dr. Elekes Attila háziorvos 
4.) Irattár 
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4. napirendi pont: Beszámoló a védőnő munkájáról 
 
Máté Gábor polgármester: Következő a védőnői szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló. 
Emese elmondta az okát az előbb, hogy Ica miért nem tud itt lenni, jelezte is nekem, hogy sajnos 
nem tud itt lenni. 
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: A bizottság elfogadásra javasolta ezt a beszámolót is. 
 
Máté Gábor polgármester: Kérdés esetleg? Amennyiben nincs, aki elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
5 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
49/2019.(VI.26.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Beszámoló a védőnő munkájáról 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnő munkájáról szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Gubina Tiborné védőnő 
4.) Irattár 
 
 
 
5. napirendi pont: Beszámoló a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkájáról 
 
Máté Gábor polgármester: Következő a család és gyermekjóléti szolgálat beszámolója. Jó 
bőséges beszámoló szokott mindig lenni, mert hivatalból is bent van egy ilyen beszámoló kicsit 
korábban, mint ahogy mi szoktuk kérni. Nyilván arra alapozottan össze lehet állítani. Jegyző úr 
segítségével kis egyszerűsítésen is keresztül ment ez az anyag, mert nem volt célszerű és jogszerű 
a beszámoló. Esetleg hozzáfűzni való? 
 
Mucsiné László Ilona: Különösebb hozzáfűzni valóm nincs. Én úgy gondolom, hogy nagyjából 
tartalmaz minden fontos momentumot. A jelző rendszerünk elég jól működik, és arra kérek minden 
testületi tagot is mert sokan vagyunk, akik jelző rendszeri tagok is jelen vannak, hogy ha bármiről 
tudunk akkor jelezzenek. Mindig írásban kell jelezni, ha gyerekekkel családokkal idősekkel 
probléma van, tényleg három napon belül össze tudjuk dugni a fejünket. Szerencsés nagyon a 
helyzetünk, mivel ilyen frekventált helyen van minden egyes fontos intézmény. Napi kapcsolatban 
vagyunk és próbálunk is megfelelni ezeknek a követelményeknek, hogy ha jelzés érkezik akkor 
három napon belül próbáljunk meg segíteni. Ebben az évben is történt már egy jó pár eset. 2018-
ban nem volt ilyen sok, de most van védelembe vett család, illetve gyerkőc az iskolai hiányzásokra 
tekintettel. Sajnos volt egy olyan család, ahol muszáj volt védelembe venni a családot, mert nem 
tettek eleget a tankötelezettségüknek. A szülők nem is értették, hogy ez kötelező jelleggel van. az 
idős ellátásban is vannak problémák, vannak olyan hátrányos helyzetű főleg magányos emberek, 
akiket külön figyelemmel kell, hogy kísérjünk, mert vannak problémák. Köszönöm. 
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. 
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Kósáné Buknicz Mária képviselő: Köszönjük szépen a beszámolót és a bizottság elfogadásra 
javasolta. 
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Ha nincs további kérdés, akkor aki a beszámolót 
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
5 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
50/2019.(VI.26.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Beszámoló a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkájáról 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mucsiné László Ilona családsegítő 
beszámolóját a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi gondozási tevékenységéről elfogadja. 
 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Mucsiné László Ilona 
4.) Irattár 
 
 
 
6. napirendi pont: Fogorvos megbízási szerződésének meghosszabbítása 
 
Máté Gábor polgármester: Fogorvos beszámolóját mivel nem kaptunk és elérni sem tudtuk a 
doktornőt ezért úgy döntöttünk, hogy az augusztusi testületi ülésre fogjuk majd a fogorvosnak a 
konkrét beszámolóját ütemezni. Viszont foglalkoznunk kell a szerződés meghosszabbításával, mint 
a fogorvosi szolgálattal mindenképpen foglalkoznunk kell. Ez azt tartalmazná, hogy újabb egy évre 
megbíznánk a Balikó doktornőt a fogorvosi szolgálat ellátásával. 
 
Nagy Emese képviselő: A doktornő külföldön tartózkodik és azért nem értétek el és pont a múlt 
hét héten és ezen a héten. 
 
Máté Gábor polgármester: Semmi gondot nem okoz számunkra. A törvényes további 
működésnek elengedhetetlen követelménye az, hogy ezt a szerződést meghosszabbítsuk. Van-e 
ellenvetés a szerződés meghosszabbításával kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
5 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
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51/2019.(VI.26.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Fogorvos megbízási szerződésének meghosszabbítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete további 1 év időtartamra szerződést köt 
a fogászati alapellátás biztosítására Dr. Balikó Katalin fogorvossal. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Dr. Balikó Katalin fogorvos 
4.) Irattár 
 
 
 
7. napirendi pont: A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár szakmai tájékoztatója 
 
Máté Gábor polgármester: Következő a Somogyi Károly Városi Könyvtár szakmai tájékoztatója. 
Van-e kérdés? 
 
Nagy Emese képviselő: Magával a beszámolóval nincs, nyilván ez egy szakmai jellegű. Annyi, 
hogy azért arra fordítsunk már valamit, hogy ott a mosdóval kapcsolatban. 
 
Máté Gábor polgármester: Nem anyagi kérdés, szakembert kellene találnunk, aki ennek nekiáll 
és megcsinálja. Ha tudtok valakit, aki azt mondja, hogy számlával tudja megcsinálni vagy 
megcsinálja számla nélkül, de ingyen, csak az anyagköltségén, az is jó. Van-e kérdés? 
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: A bizottsággal megtárgyaltuk, átnéztük. Örömmel látom azért 
azt, hogy minden évben van újabb könyvállomány, amit kapunk. Nekem minden évben azzal van 
problémám, hogy a szolgáltató helyen sok rendezvény van, de erről nem tudunk, hogy miért van 
beleírva, hogy 33 rendezvény 420 lakossal. Nem tudtuk most sem megkérdezni, mert Timi nem 
tudott eljönni. A bizottság tárgyalásra alkalmasnak találta. 
 
Máté Gábor polgármester: Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
5 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
52/2019.(VI.26.)Kt. határozat 
 
Tárgy: A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár szakmai tájékoztatója 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogyi Károly Városi és Megyei 
Könyvtár szakmai tájékoztatóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
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A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 
4.) Irattár 
 
 
 
8. napirendi pont: Beszámoló a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása 2018. 
évi költségvetésének végrehajtásáról 
 
Máté Gábor polgármester: A következő a társulási, illetve az intézményfenntartó társulási ülés 
Kistelek vonatkozásában. Itt ez egy eléggé összetett anyag, ebből a Csizmazia György óvoda, 
illetve Pusztaszer az, ami ránk vonatkozik az egyik és a másik napirend vonatkozásában. Többnyire 
azt tudom mondani, hogy Pusztaszer a legprobléma mentesebb a társulás működtetése 
szempontjából. Mindig pontosan fizetünk, sosincs anyagi elmaradásunk és viszonylag a ránk eső 
normatívák többségével fedezik a költségek jelentős részét. Amit hozzájárulásként kell tegyük 
rendszeresen megtesszük, soha nincs elmaradásunk. Aki a társulási beszámolót elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
5 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
53/2019.(VI.26.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Beszámoló a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása 2018. évi költségvetésének 

végrehajtásáról 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kistelek Környéki Települések 
Többcélú Társulása 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása 
4.) Irattár 
 
 
 
9. napirendi pont: Beszámoló a Térségi Intézményi Társulás 2018. évi költségvetésének 
végrehajtásáról 
 
Máté Gábor polgármester: Ugyanez vonatkozik az intézményfenntartó társulásra, Böbével 
szoktunk megjelenni ezeken az üléseken, mint bizottsági tagok. Szerintem nagyon jó az 
együttműködés, mindig segítőkészséget és megoldó együttműködő készséget tapasztaltam. 
Továbbra is azt gondolom, hogy bár komoly dolgokat elég rendesen be kell tennünk az óvodába 
plusz költségeket, de még mindig azt mondom, hogy az óvoda működtetése így a 
legbiztonságosabb. Azt gondolom, hogy azokat a fejlesztéseket, amiket itt tudtunk saját erőből 
teljesen önállóan sokkal nehezebb lett volna. Van-e kérdés esetleg? 
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: A bizottság elfogadásra javasolta. 
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Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen. Van-e egyéb kérdés? Amennyiben nincs, aki 
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Ugyanez vonatkozik az intézményfenntartó társulásra, 
Böbével szoktunk megjelenni ezeken az üléseken, mint bizottsági tagok. Szerintem nagyon jó az 
együttműködés, mindig segítőkészséget és megoldó együttműködő készséget tapasztaltam. 
Továbbra is azt gondolom, hogy bár komoly dolgokat elég rendesen be kell tennünk az óvodába 
plusz költségeket, de még mindig azt mondom, hogy az óvoda működtetése így a 
legbiztonságosabb. Azt gondolom, hogy azokat a fejlesztéseket, amiket itt tudtunk saját erőből 
teljesen önállóan sokkal nehezebb lett volna. Van-e kérdés esetleg? 
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: A bizottság elfogadásra javasolta. 
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen. Van-e egyéb kérdés? Amennyiben nincs, aki 
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
5 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
54/2019.(VI.26.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Beszámoló a Térségi Intézményi Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Térségi Intézményi Társulás 2018. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Térségi Intézményi Társulás 
4.) Irattár 
 
 
 
10. napirendi pont: Anyagi hozzájárulás a Kisteleki Térségi Járóbeteg Szakellátó Kft. 
gépjármű-beszerzéséhez 
 
Máté Gábor polgármester: A következő egy társulási ülésen merült fel, hogy az ügyeleti 
szolgálatnak a Vitarája már eléggé viharvert és fölmerült hogy időszerű lenne ezt az autót 
kicserélni. Az is képbe került, hogy mi lenne, ha lízingelés formájában rendelkezésére bocsátaná a 
szolgálatnak. Akkor számomra teljesen az volt a gondolat, hogy az autó a többcélú társulás 
tulajdonát képezi és majd az ügyeleti szolgálat pedig valamilyen formában használni fogja. Ebből a 
jelenlegi dokumentumból nem ez derül ki. Egy plusz támogatási igény jelent meg s költség 
keretében az egészségügyi szolgálat irányába. Ennek az éves támogatását az előző testületi ülésen 
megszavaztuk. Ez arra ráépülő plusz költség lenne. Nem a költséggel van problémám, nekem 
személyesen, hanem az elvvel. Kicsit megtámogatva az én gondolatomat, nem minden település 
támogatja ezt a lízingszerződést. Amelyik település nem támogatja, annak a részét valahogy az 
egészségügyi rendszernek ki kell gazdálkodnia. Vitára bocsátom a témát. 
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: A bizottság megtárgyalta és egyöntetűen úgy döntöttünk, 
hogy ebben a formában nem fogadható el számunkra. 
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. 
 
Ocskó László képviselő: Most, ami gépkocsijuk van, az hány éves? 
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Máté Gábor polgármester: Olyan 10 körül van. 
 
Ocskó László képviselő: És indokolt, hogy egy ilyen teljesen full extrás felszereltségű kocsijuk 
legyen? 
 
Máté Gábor polgármester: Ilyet lehet manapság már csak kapni. Ez alatt már nem tudsz mást 
vásárolni akármit veszel. Ez most egy ajánlat, lehet vele egyetérteni, vagy sem. 
 
Nagy Emese képviselő: Én egyetértek a bizottság javaslatával, mert én azt gondolom, hogy az 
egészségügyi ellátást és az ügyeleti ellátást is hozzájárulási finanszírozási költségeket nem 
hasonlíthatjuk össze ezzel. Az arra szolgál, hogy azokat az embereket, akik a térségbe tartoznak 
ellássák és hogyha tudnak annyit spórolni vagy ilyen-olyan forrásból pályázatokból tudnak újabb 
gépkocsit beszerezni, amivel aljutnak A-ból B-be akkor igen. Más lenne a helyzet, ha meghalt volna 
az autó és nem tudnak mozdulni, akkor nyilván minden település azt mondja, hogy valamivel 
segítsük mert muszáj. Azt gondolom, hogy jó gondolat, jó ajánlat. Amíg erre nincs szükség, addig 
ha ki tudják gazdálkodni akkor legyen. Ha nagyon muszáj akkor minden települést kell, hogy 
érintsen. 
 
Máté Gábor polgármester: Mi megszavaztunk egy nem kis összegű támogatást, sok ellátó 
körzetbe az önkormányzatok töredéke járulnak hozzá ehhez az ellátáshoz. Én azt gondolom, hogy 
mi az erőnkhöz képest megtettük, amit lehet. Köszönöm. Akkor a bizottság javaslatát, hogy ne 
támogassuk ezt a dolgot, aki elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
5 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
55/2019.(VI.26.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Anyagi hozzájárulás a Kisteleki Térségi Járóbeteg Szakellátó Kft. gépjármű-beszerzéséhez 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben részletezettek 
szerint nem ad anyagi támogatást a Kisteleki Térségi Járóbeteg Szakellátó Kft. gépjármű-
beszerzéséhez. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása 
4.) Irattár 
 
 
 
11. napirendi pont: Hozzájárulás a Pusztaszeri Lovas Közhasznú Egyesület székhely-
használatához 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont a Lovas Egyesület a Kossuth utca 43-ba 
volt bejelentve. A Lovas Egyesületnél személyi változások vannak ez azt jelenti, hogy a bíróságon 
keresztül kell rendezni a változásokat és a működési szabályzatba is bele kell nyúlni. Egy kalap 
alatt célszerű lenne, ha a lebontott épület helyére az alapító okiratban egy új székhelyet tudnának 
megnevezni. Erre a Kossuth utca 49 a PUSZIKÖSZI épületét neveznénk meg. Ide van már több 
egyesület is bejelentve. Ehhez a képviselő-testületnek, mint tulajdonosnak hozzá kell járulni. 
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Kósáné Buknicz Mária képviselő: A bizottság egyetért vele. 
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Aki egyetért vele, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
5 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
56/2019.(VI.26.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Hozzájárulás a Pusztaszeri Lovas Közhasznú Egyesület székhely-használatához 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Pusztaszer 
Községi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Pusztaszer belterület 3/1 helyrajzi számú, 
6769 Pusztaszer, Kossuth utca 49. faliszámú ingatlant (Pusztaszeri Szociális Intézmény és 
Közösségi Színtér) a Pusztaszeri Lovas Közhasznú Egyesület székhelyként használja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Pusztaszeri Lovas Közhasznú Egyesület 
4.) Irattár 
 
 
 
12. napirendi pont: Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről 
 
Máté Gábor polgármester: Az elmúlt időszakról pár mondatot. Megtörtént közvetlen az előző 
testületi ülés után még hétvégén volt a Juniális, amiben Pusztaszer is képviseltette magát. 
Mindenféle komolyabb nyomás nélkül a társaság szépen összeállt és becsülettel képviseltük 
Pusztaszert. Én pontos összesítések alapján körülbelül 5. 6. helyen végeztünk a huszonegy-két 
településből. Nem sokkal utána gyermeknap került megrendezésre, a Körmendi Zsuzsi 
szervezésében a sportterem és az iskola előtti tér szolgálta ennek a rendezvénynek a terét. Volt 
egy dramatizált egészségügyi mentős elsősegélynyújtással kapcsolatos bemutató a gyerekek 
számára, illetve különböző egyéb gyermekprogramok kerültek megszervezésre a szülők által 
rendezett szórakozó est bevételének a felhasználásával. A faluszövetségben vagyunk szövetségi 
tagok, rendszeresen kommunikálunk a különböző érdekvédelmi csoportokkal és Szentkirályon 
tartották meg a társulási ülést. Itt beszámolt a faluszövetség a tevékenységéről. Én azt gondolom, 
hogy az egyik legjobb érdekvédelmi szervezet. A Szabó Gellért nagyon jól összefogja a társaságot 
és rendszeres információ csere van közöttünk. Ezt követően én kezdeményeztem a sportteremnek 
a beázásos problémáival egy terepbejárást, ahol a tervező a kivitelező a műszaki ellenőr és a mi 
részünkről megvizsgáltuk a dolgokat. Pillanatnyilag kidolgozás alatt van, egy mentesítés. A múlt 
héten a kivitelező egy alvállalkozóval együtt, aki a szakmában járatos terepbejárást is tartott 
megnéztük a lehetőségeket és most folyik az egyeztetés. Úgy látom és úgy tapasztaltuk, hogy nem 
is a tetőablakok környékén van a probléma, hanem a tetőnek a Fő utca felőli kinyúló résznél. Van 
egy orom deszkázat és annak fújja neki a délről jövő szél amikor nagyobb mennyiségű csapadék 
van és azon befolyó víz folyik amikor a szendvics panel és a lambéria szerkezet találkozásánál. 
Minden képpen a tetőablakoknál kell indítani a szigetelés újra gondolását. Most az van, hogy ha 
nagyobb eső van akkor én minden alkalommal megyek és nézem, hogy a parkettát ne áztassa föl. 
Biztos láttátok már a Papp Tibi tanyájánál ezt az épülő feszületet, ennek az avatásán is részt 
vettem. Nagyon szépen összeállított program volt. Ezen felül alakult egy pályázati rendszerben 
kialakítottak egy adatbázist, úgy nevezik, hogy IKIR. Olyan adatbázisokat érhetünk el rajta és 
olyan lekérdezéseket tudunk csinálni, ami eddig nem volt módunkban, vagy legalábbis nagyon 
bonyolultan. Több ezer lekérdezési módot lehet alkalmazni. Pillanatnyilag ennek a működtetését 
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HATÁROZATOK JEGYZÉKE 
 
Sorszám Tárgy Határidő 
45/2019.(VI.26.)Kt. határozat Napirendi pontok elfogadása azonnal 
46/2019.(VI.26.)Kt. határozat Beszámoló a Szent Miklós Katolikus Általános 

Iskola Pusztaszeri Telephelye munkájáról 
azonnal 

47/2019.(VI.26.)Kt. határozat Beszámoló a Kisteleki Óvoda, Bölcsőde és Mini 
Bölcsőde Csizmazia György Tagóvodája 
munkájáról 

azonnal 

48/2019.(VI.26.)Kt. határozat Beszámoló a háziorvos munkájáról azonnal 
49/2019.(VI.26.)Kt. határozat Beszámoló a védőnő munkájáról azonnal 
50/2019.(VI.26.)Kt. határozat Beszámoló a családsegítő és gyermekjóléti 

szolgálat munkájáról 
azonnal 

51/2019.(VI.26.)Kt. határozat Fogorvos megbízási szerződésének 
meghosszabbítása 

azonnal 

52/2019.(VI.26.)Kt. határozat A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 
szakmai tájékoztatója 

azonnal 

53/2019.(VI.26.)Kt. határozat Beszámoló a Kistelek Környéki Települések 
Többcélú Társulása 2018. évi költségvetésének 
végrehajtásáról 

azonnal 

54/2019.(VI.26.)Kt. határozat Beszámoló a Térségi Intézményi Társulás 2018. 
évi költségvetésének végrehajtásáról 

azonnal 

55/2019.(VI.26.)Kt. határozat Anyagi hozzájárulás a Kisteleki Térségi 
Járóbeteg Szakellátó Kft. gépjármű-
beszerzéséhez 

azonnal 

56/2019.(VI.26.)Kt. határozat Hozzájárulás a Pusztaszeri Lovas Közhasznú 
Egyesület székhely-használatához 

azonnal 

57/2019.(VI.26.)Kt. határozat Polgármester tájékoztatója két ülés közötti 
időszak eseményeiről 

azonnal 
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S z e n t  M i k l ó s  K a t o l i k u s  Á l t a l á n o s  I s k o l a  é s  Ó v o d a  
6768 Baks, Fő u. 82. 
Tel./Fax: 62/269-375 

E-mail: baksis@vnet.hu  
 

1 
 

I. Helyzetelemzés 

I.1. Tárgyi feltételek 
Az oktatáshoz a tárgyi feltételek adottak, a tantermek jól felszereltek. 

I.2. Személyi feltételek 

 1.sz. székhely 
intézmény  
(6768 Baks, Fő u. 82.)  
 

3.sz. telephely 
intézmény  
(6767 Ópusztaszer, 
Felszabadulás u. 22-
26.)  
 

5.sz. telephely 
intézmény  
(6769 Pusztaszer, 
Kossuth u. 38.)  
 

6.sz. telephely 
intézmény  
(6646 Tömörkény, 
Petőfi S. u. 9/A.)  
 

I.2.1. Pedagógus 
álláshelyek száma 

17 fő 12 fő 12 fő 11 fő 

I.2.2. Pedagógusok 
száma 

16 fő 12 fő 12 fő 9 fő + 1 fő nyugdíj 
mellett 

I.2.3. Tanév közbeni 
fluktuáció és okai 

1 fő távozott - - 1 fő haláleset miatt 

I.2.4. Technikai 
dolgozók száma 

5 fő 3 fő 2 fő 3 fő 

I.2.4.1. Oktatást segítő 
munkakörben dolgozók 
száma 

3 fő - - - 
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I.3. Tanulókra vonatkozó adatok 
I.3.1. Tanulói létszám alakulása (év elejei, év végi) 

 1.sz. székhely intézmény  
(6768 Baks, Fő u. 82.)  
 

3.sz. telephely intézmény  
(6767 Ópusztaszer, 
Felszabadulás u. 22-26.)  
 

5.sz. telephely intézmény  
(6769 Pusztaszer, Kossuth 
u. 38.)  
 

6.sz. telephely intézmény  
(6646 Tömörkény, Petőfi 
S. u. 9/A.)  
 

Év elejei létszám 
(2018. október 01.) 

165 fő 106 fő 86 fő 101 fő 

Év végi létszám (2019. 
június 14.) 

162 fő 110fő 90 fő 103 fő 
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I.3.2. Napközis tanulószobai létszám alakulása (év elejei, év végi) 
 1.sz. székhely intézmény  

(6768 Baks, Fő u. 82.)  
3.sz. telephely intézmény  
(6767 Ópusztaszer, 
Felszabadulás u. 22-26.)  

5.sz. telephely intézmény  
(6769 Pusztaszer, 
Kossuth u. 38.)  

6.sz. telephely intézmény  
(6646 Tömörkény, Petőfi 
S. u. 9/A.)  

Év elejei létszám 
(2018. október 01.) 

68 fő 81 fő 59 fő 94 fő 

Évvégi létszám (2019. 
június 14.) 

63 fő 76 fő 58 fő 92 fő 
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I.3.3. Ismétlések, bukások száma és okai 
 1.sz. székhely intézmény  

(6768 Baks, Fő u. 82.)  
3.sz. telephely intézmény  
(6767 Ópusztaszer, 
Felszabadulás u. 22-26.)  

5.sz. telephely intézmény  
(6769 Pusztaszer, Kossuth 
u. 38.)  

6.sz. telephely intézmény  
(6646 Tömörkény, Petőfi 
S. u. 9/A.)  

Ismétlések száma 3 fő 1 fő (első osztályos szülő 
kérésére) 

- 2 fő (ebből, 1 fő első 
osztályos szülő kérésére) 

Bukások száma (1-3 
tantárgyból) 

5 fő  6 fő 2 fő 2 

hiányzása miatt 
osztályozó vizsgára 
kötelezett 

2 fő 2 fő - - 

igazolatlan hiányzásai 
miatt osztályozó vizsgát 
nevelőtestület nem 
engedélyezte 

3 fő 2 fő - - 

Okai Mulasztás miatt. Motiválatlanság, szülői 
nemtörődömség. 

Hanyag szorgalom 
miatt. 

Nem teljesítették az 
adott évfolyam 
követelményeit. 
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 I.3.4. Osztály- és tantárgyi átlagok 
 

1. sz. székhely (6768 Baks, Fő utca 82.) 
Osztály: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. iskola 

Magatartás  3,75 3,94 4,38 3,80 3,65 3,51 4,30 3,90 
Szorgalom  3,15 3,47 3,00 3,23 3,24 3,14 3,75 3,28 
Magyar nyelvtan  2,95 3,00 3,04 3,46 3,39 3,68 4,16 3,38 
Magyar irodalom  3,20 3,36 3,42 3,39 3,56 3,91 4,32 3,59 
Történelem  - - - 3,69 3,44 4,00 3,79 3,73 
Angol  - - 4,04 2,67 2,87 2,76 3,83 3,23 
Matematika  2,95 3,15 3,14 2,77 3,06 2,81 4,00 3,13 
Informatika  - - - 4,00 3,72 4,10 4,53 4,09 
Természetismeret  3,15 3,52 3,14 3,69 3,11 3,60 4,00 3,46 
Fizika  - - - - - 2,65 3,33 2,99 
Biológia  - - - - - 2,82 3,61 3,22 
Kémia  - - - - - 3,06 3,56 3,31 
Földrajz  - - - - 4,00 3,00 3,42 3,47 
Ének-zene  4,35 3,42 4,47 3,92 3,89 3,95 4,84 4,26 
Rajz  4,20 4,57 4,47 4,46 3,89 3,77 4,21 4,22 
Életvitel  4,20 4,52 4,85 4,08 4,28 3,95 - 4,31 
Testnevelés  3,55 4,36 4,47 4,08 3,72 4,45 4,00 4,09 
Hittan  5,00 4,26 4,54 3,60 3,56 3,73 4,63 4,19 
Tánc és dráma     4,00    4,00 
Osztály átlag:  3,73 3,90 3,95 3,61 3,55 3,54 4,01 3,7 
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3.sz. telephely (6767 Ópusztaszer, Felszabadulás utca 22-26.) 

 
Osztály: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2018/19 

 
2017/18 

 
Magatartás 4,33 4,14 4,15 4,88 3,58 4,14 3,53 4,00 4,09 3,85 
Szorgalom 4,33 4,28 4,00 4,25 3,00 3,14 3,15 3,07 3,65 3,54 
Magyar nyelvtan 3,85 4,14 3,84 3,88 2,71 2,93 3,00 3,40 3,46 3,49 
Magyar irodalom 4,00 4,57 3,92 4,25 3,14 3,43 3,38 3,80 3,81 3,80 
Történelem     2,97 2,64 2,69 2,73 2,76 2,87 
Angol    4,57 2,64 2,64 3,00 3,20 3,21 2,71 
Matematika 4,00 4,57 3,84 4,13 2,64 2,79 2,66 3,07 3,46 3,35 
Informatika     3,36 4,14 3,75 4,27 3,88 4,14 
Természetismeret 4,31 4,57 4,23 4,25 3,71 3,93   4,17 3,95 
Fizika       2,58 3,67 3,13 3,14 
Biológia       3,53 3,33 3,43 3,32 
Kémia       3,38 3,40 3,39 2,95 
Földrajz       2,76 3,47 3,12 3,04 
Ének-zene 4,92 4,85 4,84 4,75 4,21 4,71 4,33 4,40 4,63 4,40 
Rajz 5,00 4,71 5,00 5,00 4,43 4,71 4,16 4,40 4,68 4,52 
Életvitel 4,31 4,14 5,00 4,75 3,64 3,93 3,36  4,16 3,94 
Testnevelés 4,92 5,00 5,00 5,00 4,00 3,92 3,91 4,47 4,53 4,31 
Hittan 5,00 5,00 5,00 5,00 3,71 357 3,38 3,73 4,30 4,05 
Tánc és dráma     3,21    3,21 3,67 
Osztály átlag: 4,45 4,58 4,51 4,55 3,42 3,61 3,40 3,67 4,02 3,85 
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5. sz. telephely (6769 Pusztaszer, Kossuth utca 38.) 
 

Osztály: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. iskola 

Magatartás  4,2 4 4,5 4,6 3,25 4,64 4,0 4,17 
Szorgalom  4,2 4 4,5 4,3 3,25 3,64 3,2 3,87 
Magyar nyelvtan  3,66 3,4 3,66 4 3,31 3,26 3,56 3,55 
Magyar irodalom  4,66 4,2 4,1 4,27 3,77 3,53 3,81 4,05 
Történelem     3,9 3,77 3,66 3,56 3,72 
Angol    4,2 3,21 3,15 3,66 2,75 3,39 
Matematika  4,16 3,8 3,5 3,9 3,23 3,66 3,5 3,68 
Informatika  - - - 4,9 4,31 4,6 4,5 4,58 
Természetismeret  4,33 4,4 3,4 3,72 2,54 -  3,68 
Fizika       3,53 3,12 3,33 
Biológia       3,26 3,38 3,32 
Kémia       3,13 3,06 3,1 
Földrajz       3,26 2,81 3,04 
Ének-zene  4,83 4,8 4,7 5 4,77 5 5 4,87 
Rajz  4,66 4,6 5 4,72 4,77 4,66 4,25 4,67 
Életvitel  4,66 4,6 5 5 5 5  4,88 
Testnevelés  5 5 5 4,36 4,31 4,66 3,44 4,54 
Hittan  5 5 5 5 4,92 5 5 4,99 
Tánc és dráma     5    5 
Osztály átlag:  4,55 4,42 4,35 4,42 3,99 3,99 3,69 4,2 
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6.sz. telephely (6646 Tömörkény, Petőfi utca 9/A) 
 

Osztály: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. iskola 

Magatartás  4,1 4,18 4,1 4,8 4,3 5 4 4,35 
Szorgalom  4,5 4,27 4 4,2 3,9 4,7 3,3 4,13 
Magyar nyelvtan  3,9 3,6 3,6 3,9 3,8 4,5 2,9 3,74 
Magyar irodalom  4,4 4 4,4 4,1 3,8 4,3 2,9 3,99 
Történelem     3,8 3,2 4,3 3 3,58 
Angol    3,5 3,6 3,5 3,9 3,4 3,58 
Matematika  3,9 3,9 3,6 3,8 3,4 4 3 3,66 
Informatika     4,7 4 4,9 4,3 4,48 
Természetismeret  4,4 4,6 4 3,5 3,5   4,00 
Fizika       3,8 2,6 3,20 
Biológia       4,5 2,7 3,60 
Kémia       4,4 2,8 3,60 

Földrajz       4,2 2,5 3,35 
Ének-zene  4,3 4,8 4,6 4,8 3,9 4,7 3,5 4,37 
Rajz  4,5 4,8 4,8 4,8 4,9 5 4 4,69 
Életvitel  4,8 4,9 4,7 4,8 4,9 5  4,85 
Testnevelés  5 4,7 4,9 4,8 4,5 4,9 4,6 4,77 
Hittan  4,9 4,8 4,6 4,8 4,8 5 5 4,84 
Tánc és dráma     4,9    4,9 
Osztály átlag:  4,45 4,45 4,2 4,3 4,01 4,49 3,4 4,19 
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I.3.4.1. Iskolai átlagok 
 1.sz.  

székhely intézmény  
(6768 Baks, Fő u. 82.)  
 

3.sz.  
telephely intézmény  
(6767 Ópusztaszer, Felszabadulás 
u. 22-26.)  

5.sz.  
telephely intézmény  
(6769 Pusztaszer, Kossuth u. 38.)  

6.sz.  
telephely intézmény  
(6646 Tömörkény, Petőfi S. u. 
9/A.)  

Magatartás 3,90 4,09 4,17 4,35 

Szorgalom 3,28 3,65 3,87 4,13 

Magyar nyelvtan 3,38 3,46 3,55 3,74 

Magyar irodalom 3,59 3,81 4,05 3,99 

Történelem 3,73 2,76 3,72 3,58 

Angol 3,23 3,21 3,39 3,58 

Matematika 3,13 3,46 3,68 3,66 

Informatika 4,09 3,88 4,58 4,48 

Természetismeret 3,46 4,17 3,68 4,00 

Fizika 2,99 3,13 3,33 3,20 

Biológia 3,22 3,43 3,32 3,60 

Kémia 3,31 3,39 3,1 3,60 

Földrajz 3,47 3,12 3,04 3,35 

Ének-zene 4,26 4,63 4,87 4,37 

Rajz 4,22 4,68 4,67 4,69 

Életvitel 4,31 4,16 4,88 4,85 

Testnevelés 4,09 4,53 4,54 4,77 

Hittan 4,19 4,30 4,99 4,84 

Tánc és dráma 4,00 3,21 5 4,9 

Iskola átlag 3,7 4,02 4,2 4,19 
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 I.3.6. Igazolt és igazolatlan mulasztások száma alsó és felső tagozaton 
 1.sz. székhely 

intézmény  
(6768 Baks, Fő u. 82.)  
 

3.sz. telephely intézmény  
(6767 Ópusztaszer, 
Felszabadulás u. 22-26.)  
 

5.sz. telephely intézmény  
(6769 Pusztaszer, Kossuth u. 
38.)  
 

6.sz. telephely intézmény  
(6646 Tömörkény, Petőfi S. u. 
9/A.)  
 

 Alsó 

tagozat 
Felső tagozat 

Alsó 

tagozat 
Felső tagozat 

Alsó 

tagozat 
Felső tagozat 

Alsó 

tagozat 
Felső tagozat 

Mulasztási átlag 

órákban 
101,05 116,02 57,67 119,27 30 41 56,8 78,2 

Igazolatlan 

mulasztás (óra) 
45 1257 0 2131 0 0 0 499 
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I.3.6.1. Iskolai mulasztások összehasonlítása az ide és tavalyi tanévhez képest 

 
 
 

 1.sz.  
székhely intézmény  
(6768 Baks, Fő u. 82.)  
 

3.sz.  
telephely intézmény  
(6767 Ópusztaszer, 
Felszabadulás u. 22-26.)  
 

5.sz.  
telephely intézmény  
(6769 Pusztaszer, Kossuth u. 
38.)  
 

6.sz.  
telephely intézmény  
(6646 Tömörkény, Petőfi S. 
u. 9/A.)  
 

2017/2018-as tanév 

mulasztási átlag órákban 

91,18 78,05 48,28 70,43 

2018/2019-es tanév 

mulasztási átlag órákban 

108,54 88,47 35,5 67,5 
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 1.sz.  

székhely intézmény  
(6768 Baks, Fő u. 82.)  

3.sz.  
telephely intézmény  
(6767 Ópusztaszer, 
Felszabadulás u. 22-26.)  

5.sz.  
telephely intézmény  
(6769 Pusztaszer, Kossuth u. 
38.)  

6.sz.  
telephely intézmény  
(6646 Tömörkény, Petőfi S. u. 
9/A.)  

2017/2018-as tanév 

igazolatlan mulasztás 

összesen (óra) 

189 2293 0 20 

2018/2019-es tanév 

igazolatlan mulasztás 

összesen (óra) 

1302 2131 0 499 
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I.3.7. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma 
 1.sz. székhely 

intézmény  
(6768 Baks, Fő u. 82.)  
 

3.sz. telephely 
intézmény  
(6767 Ópusztaszer, 
Felszabadulás u. 22-26.)  
 

5.sz. telephely 
intézmény  
(6769 Pusztaszer, 
Kossuth u. 38.)  
 

6.sz. telephely 
intézmény  
(6646 Tömörkény, Petőfi 
S. u. 9/A.)  
 

Hátrányos helyzetű tanulók száma 37 fő 32 fő 8 fő 17 fő 
Halmozottan helyzetű tanulók 
száma 

59 fő 9 fő 1 fő 9 fő 

 
 
 
 

I.3.8. Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma 
 1.sz. székhely intézmény  

(6768 Baks, Fő u. 82.)  
 

3.sz. telephely intézmény  
(6767 Ópusztaszer, 
Felszabadulás u. 22-26.)  
 

5.sz. telephely intézmény  
(6769 Pusztaszer, Kossuth 
u. 38.)  
 

6.sz. telephely intézmény  
(6646 Tömörkény, Petőfi 
S. u. 9/A.)  
 

Lemorzsolódással 
veszélyeztetett tanulók 
száma 

13 fő 4 fő 3 fő 6 fő 
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I.3.9. Sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő tanulók száma 
 1.sz. székhely intézmény  

(6768 Baks, Fő u. 82.)  
 

3.sz. telephely intézmény  
(6767 Ópusztaszer, 
Felszabadulás u. 22-26.)  
 

5.sz. telephely intézmény  
(6769 Pusztaszer, Kossuth 
u. 38.)  
 

6.sz. telephely intézmény  
(6646 Tömörkény, Petőfi 
S. u. 9/A.)  
 

Sajátos nevelési igényű 
tanulók száma 

58 fő ebből 23 TANAK 28 fő ebből 3 fő TANAK 15 fő ebből 1 fő TANAK 27 fő ebből 3 fő TANAK 

beilleszkedési, tanulási, 
magatartási zavarokkal 
küzdő tanulók száma 

37 fő 14 fő 8 fő 23 fő 

 

 

I.3.10. Magántanulók és a tanulói jogviszonyt szüneteltetők száma 
 1.sz. székhely intézmény  

(6768 Baks, Fő u. 82.)  
 

3.sz. telephely 
intézmény  
(6767 Ópusztaszer, 
Felszabadulás u. 22-26.)  
 

5.sz. telephely 
intézmény  
(6769 Pusztaszer, 
Kossuth u. 38.)  
 

6.sz. telephely 
intézmény  
(6646 Tömörkény, Petőfi 
S. u. 9/A.)  
 

Magántanuló 11 fő 13 fő 5 fő 2 fő 

Tanulói jogviszony szünetel 2 fő - 3 fő - 
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I.3.11. Fegyelmi ügyek 
 1.sz. székhely intézmény  

(6768 Baks, Fő u. 82.)  
 

3.sz. telephely intézmény  
(6767 Ópusztaszer, 
Felszabadulás u. 22-26.)  

5.sz. telephely intézmény  
(6769 Pusztaszer, Kossuth u. 
38.)  

6.sz. telephely intézmény  
(6646 Tömörkény, Petőfi S. 
u. 9/A.)  

Fegyelmi eljárás indítása 12 3 - 1 

Egyeztető eljárással 

fejeződött be 

5 2 - 1 (magántanulói státusz) 

Áthelyezés másik iskolába 6 1 - - 
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I.3.12. Belső mérések és azok tapasztalatai 
3. sz. telephelyünkön több tízéves hagyomány, hogy félévkor és tanév végén érdemjegy növelő vizsgákat tartanak. Minden tanuló sikeresen 

teljesítette az önként vállalt feladatot. 

Az telephelyeken az első osztályokban, októberben elvégzett DIFER- mérések segítették a pedagógusokat, hogy a tanulókat megfelelő 

szakemberhez irányítsák. 

 
I.3.13. Jövő tanévi első osztályosok száma 
 1.sz. székhely intézmény  

(6768 Baks, Fő u. 82.)  
 

3.sz. telephely intézmény  
(6767 Ópusztaszer, 
Felszabadulás u. 22-26.)  
 

5.sz. telephely intézmény  
(6769 Pusztaszer, Kossuth 
u. 38.)  
 

6.sz. telephely intézmény  
(6646 Tömörkény, Petőfi 
S. u. 9/A.)  
 

2019/2020-as tanév első 
osztályosok létszáma 

16 fő 10 fő 8 fő 17 fő 
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I.4. A középiskolai felvételi tapasztalatok, felvett tanulók száma 
 I.4.1. Középiskolai továbbtanulási mutatók, érettségi tapasztalatok 

 1.sz. székhely intézmény  
(6768 Baks, Fő u. 82.)  
 

3.sz. telephely intézmény  
(6767 Ópusztaszer, 
Felszabadulás u. 22-26.)  
 

5.sz. telephely intézmény  
(6769 Pusztaszer, Kossuth 
u. 38.)  
 

6.sz. telephely intézmény  
(6646 Tömörkény, Petőfi 
S. u. 9/A.)  
 

Gimnázium 8 fő 2 fő 1 fő 2 fő 

Szakgimnázium 7 fő 4 fő 4 fő 2 fő 

Szakiskola 

(Szakközépiskola) 

6 fő 10 fő 11 fő 8 fő 

Összesen 21 fő 16 fő 16 fő 12 fő 

 

 I.4.2. A középiskolákba felvételt nyert tanulók eredményeiről szóló visszajelzések 
A középiskolák manapság ritkábban jeleznek vissza volt diákjaink tanulmányi eredményeiről, így információink csak a velük való, illetve 

szüleikkel történő beszélgetésekből merítjük. Ez alapján tanulóink jó eredményeket érnek el, megtartják az általános iskolai átlagaikat. Sikeres 

érettségi és szakmai vizsgát tesznek. 
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 I.4.3. Kiemelkedő tanulói teljesítmények (megyei és országos versenyeredmények) 
 

 1.sz. székhely intézmény  
(6768 Baks, Fő u. 82.)  
 

3.sz. telephely intézmény  
(6767 Ópusztaszer, 
Felszabadulás u. 22-26.)  
 

5.sz. telephely intézmény  
(6769 Pusztaszer, Kossuth 
u. 38.)  
 

6.sz. telephely intézmény  
(6646 Tömörkény, Petőfi 
S. u. 9/A.)  
 

Területi 19 fő 14 fő 34 fő 13 fő 

Megyei 1 fő 14 fő 13 fő 4 fő 

Országos - 7 fő 36 fő 1fő 

Regionális (határon túli is) 14 fő - - 1 fő 

Nemzetközi - - - - 
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II. Pedagógiai munka elemzése és értékelése 

II.1. Kiemelt nevelési feladatok megvalósulása 
 

 II.1.1. Az elmúlt tanév munkatervében és a vonatkozó intézkedési tervekben foglaltak megvalósulása 
Az idei tanévben 181 tanítási nap volt. Tanítás nélküli munkanapként szorgalmi időben 6 munkanapot használtunk fel. Több 
alkalommal tartottunk rendhagyó énekórát a kecskeméti Zene Konzervatórium tanárai segítségével. A munkatervben rögzített 
programokat maradék nélkül végrehajtottuk. Havi rendszerességgel megtartásra kerültek a DADA foglalkozások, CSÉN 
foglalkozások. 

 

 II.1.2. Egészséges életmódra nevelés 
A kisteleki EFI közreműködésével 2 egészségnapot tartottunk, melynek keretében labdákat is kaptunk. A Kárpátia 

Kincsesház által nyert pályázatból is tartottunk egy tavaszi egészségnapot. Az egészséges életmódra nevelés része az 

osztályfőnöki tanmenetnek. A tömörkényi telephelyünk tanulói közül a vízi sportok kedvelői részt vehettek a 

Csongrádon megrendezett Sárkányhajó versenyen. Az iskolatej programnak köszönhetően az idei tanévtől nem csak az 

iskolások, hanem az óvodások is részesülhettek a tejtermékekből. Továbbá diákjainkat a gyümölcs program keretében 

is az egészséges táplálkozásra ösztönözhettük. A tanulóink testi fejlettségét a tanév során figyelemmel kísérte a 

védőnő, iskolaorvos, és a fogorvos. 
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 II.1.3. Környezeti nevelés 
 Az Ifjúsági Pasztorációs Iroda szervezésében telephelyeink részt vettek a Tesz Vesz Tavasz takarítási mozgalmában. 

A környezeti nevelés része az osztályfőnöki tanmeneteknek. 

Minden telephelyen gyűjtöttünk papírt, PET palackot, aminek az ellenértékét az osztályok kirándulásra fordítottak. Ezzel is 

szelektív gyűjtésre ösztönöztük tanulóinkat. 

 

II.1.4. Mindennapos testnevelés megvalósulása 
A mindennapos testnevelés 1-6. osztályban néptánccal és társas tánccal egészült heti 2 órában, a 7-8. osztályban az órarend 

szerinti 5 testnevelés óra került megtartásra. 
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II.2. Országos mérések tapasztalatai (kompetenciamérés – szövegértés, matematikai eszköztudás, idegen nyelvi mérés, 
Netfit-mérés), tervezett intézkedések 
 
 
 

1. sz. székhely intézmény 
6768 Baks, Fő utca 82. 

 
FIT–jelentés 2018  
 
Eredmények: 

Mérési terület Évfolyam Telephelyi átlag Országos átlag Közepes 

községek 

iskolai átlaga 

CSH index 

tükrében 

Korábbi évek 

átlagaihoz 

képest 

Matematika 6. 1345 1499  1440   1288- 
1420  

Matematika 8. 1467 1614  1544   1419- 
1537 😐😐 

Szövegértés 6. 1350 1492  1421   1281- 
1427  

Szövegértés 8. 1400 1602  1526  😐😐 
 

1393- 
1503 😐😐  
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Képességek szerint: 

 
Mérési terület Évfolyam Minimumszint alatt 

teljesítők 

aránya 

Alapszint alatt 

teljesítők 

aránya 

Matematika 6. 46,2%   77,0% 

Matematika 8. 44,4 %  88,8% 

Szövegértés 6. 0% 61,5% 

Szövegértés 8. 33,3% 66,6% 

 
 
NETFIT értékelés 

Lásd 1. sz. melléklet. 
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3. sz. telephely intézmény 

6767 Ópusztaszer, Felszabadulás utca 22-26. 
 
FIT–jelentés 2018  
Eredmények: 

Mérési terület Évfolyam 
Telephelyi 

átlag 

Országos 

átlag 

Közepes 

községek 

iskolai 

átlaga 

CSH index 

tükrében 

Korábbi 

évek 

átlagaihoz 

képest 

Matematika 6. 1431 

 (1370;1503 

1499 

 (1498;1499) 

 

1446 

 (1444;1449) 

 

 
- 

 
 

Matematika 8. 1492 

(1408;1561) 

 

1614 

 (1613;1616) 

 

1548 

 (1546;1550) 

 

 
 

 
 

Szövegértés 6. 1367  

(1246;1457) 

1492 

 (1491;1493) 

 

1429 

(1427;1431) 

 

 
 
- 

 
 
 

Szövegértés 8. 1542 

 (1482;1598 

1602 

(1601;1603) 

 

1530 

(1527;1533) 
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Képességek szerint: 
Mérési terület Évfolyam Minimumszint alatt 

teljesítők aránya (%) 

Alapszint alatt 

teljesítők aránya (%) 

Matematika 6. 0 55,6 

Matematika 8. 33,3 66,6 

Szövegértés 6. 22,2 33,3 

Szövegértés 8. 0 25,0 

 

NETFIT értékelés 

Létszám: 52 fő =100% 

 

 
 Testindex Testzsír % állóképességi 

ingafutás 

Ütemezett hasizom Törzsemelés Ütemezett 

fekvőtámasz 

Kézi szorítóerő Hajlékonyság 

 f.f.sz. f.sz e.z. f.f.sz. f.sz. e.z. f.f.sz. f.sz. e.z. f.f.sz. f.sz. e.z. f.f.sz. f.sz. e.z. f.f.sz. f.sz. e.z. f.f.sz. f.sz. e.z. f.f.sz. f.sz. e.z. 

intézményi 9 23 68 5 29 66 27 31 42 0 22 78 0 54 46 0 49 51 16 26 58 0 43 57 

Dél-Alföld 9,1 18,3 72,6 8,3 23,9 67,9 20,8 19,8 59,4 0 8,6 91,4 0 47,9 52,1 0 29,3 70,7 0 11,3 88,7 0 25,2 74,8 

f.f.sz.-Fokozott fejlesztésre szorul 

f.sz.-Fejlesztésre szorul 

e.z.-egészségzóna 
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5. sz. telephely intézmény 

6769 Pusztaszer, Kossuth u. 38. 
 
FIT–jelentés 2018  
Eredmények: 

Mérési terület Évfolyam 
Telephelyi 

átlag 

Országos 

átlag 

Közepes 

községek 

iskolai 

átlaga 

CSH index 

tükrében 

Korábbi 

évek 

átlagaihoz 

képest 

Matematika 6 1526  1499 1440 -  
Matematika 8 1590  1614 1544   

Szövegértés 6 1434  1492 1421 -  
Szövegértés 8 1564  1602 1526   
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Képességek szerint: 
Mérési terület Évfolyam Minimumszint alatt 

teljesítők aránya 

Alapszint alatt 

teljesítők aránya 

Matematika 6 9,1 9,1 

Matematika 8 0 70 

Szövegértés 6 0 23 

Szövegértés 8 20 40 

 

 

NETFIT értékelés 

 
 Testindex Testzsír % állóképességi 

ingafutás 

Ütemezett hasizom Törzsemelés Ütemezett 

fekvőtámasz 

Kézi szorítóerő Hajlékonyság 

 f.f.sz. f.sz e.z. f.f.sz. f.sz. e.z. f.f.sz. f.sz. e.z. f.f.sz. f.sz. e.z. f.f.sz. f.sz. e.z. f.f.sz. f.sz. e.z. f.f.sz. f.sz. e.z. f.f.sz. f.sz. e.z. 

intézményi 15 % 17  68 6 29 65 12 12 76 0 6 94 0 16 84 0 36 64 0 16 84 0 18 82 

országos 10 18 72 9 24 67 24 19 57 0 8 92 0 46 54 0 30 70 0 31 69 0 38 62 

f.f.sz.-Fokozott fejlesztésre szorul 

f.sz.-Fejlesztésre szorul 

e.z.-egészségzóna 
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6 sz. székhely intézmény 
6646 Tömörkény, Petőfi S.u.9/a 

 
FIT–jelentés 2018 
Eredmények: 

Mérési terület Évfolyam 
Telephelyi 

átlag 

Országos 

átlag 

Közepes 

községek 

iskolai 

átlaga 

CSH index 

tükrében 

Korábbi 

évek 

átlagaihoz 

képest 

Matematika 6.o. 1416 1499 1440 -  

Matematika 8.o. 1596 1614 1544 -  

Szövegértés 6.o. 1425 1492 1421 -  

Szövegértés 8.o. 1598 1602 1526 -  
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Képességek szerint: 
Mérési terület Évfolyam Minimumszint alatt 

teljesítők aránya 

Alapszint alatt 

teljesítők aránya 

Matematika 6.o. 12,5% 37,5% 

Matematika 8.o. 22,2% 33,3% 

Szövegértés 6.o. 0% 25% 

Szövegértés 8.o. 0% 22,2% 

 

 

NETFIT értékelés 

 

Lásd 2. sz. melléklet. 
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II.3. A hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatos tapasztalatok 
Intézményeinkben a hit- és erkölcstanoktatást hitoktatók, atyáink segítik. Az idei tanév elején változás történt a diákmisék rendjében. A 

többség jól elfogadta és a gyakorlat igazolja, hogy egy hónapban egyszer a szülők segíteni tudják gyermekük vasárnapi szentmisén való 

részvételét. 

 II.4. Kiemelkedő pedagógusi tevékenységek 

  - 

 II.5. Az iskolavezetőség belső ellenőrzésének és a pedagógiai ellenőrzéseknek a tapasztalatai 

  II.5.1. Óralátogatások száma és tapasztalatai 

A tanév során a sok helyettesítés miatt nem túl sok volt az óralátogatások száma. Legtöbbször a minősítésekhez 

kapcsolódva, segítő szándékkal a szakos kollegák és a vezetők látogattak. 

 

  II.5.2. Bemutatótanítás (órák száma és tapasztalatai) 

Nyílt tanítási hetet tartottunk, illetve 9 alkalommal nyílt tanítási napokat tartottunk, ahol szülők megismerhették 

munkánkat. 

 

 

  II.5.3. Tanfelügyeleti ellenőrzés egy intézményünkben sem volt. 
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  II.5.4. Pedagógusminősítési eljárások és tapasztalatai  

    

 
Baks iskola  Baks óvoda  

Ópusztaszer 

iskola  

Ópusztaszer 

óvoda  

Pusztaszer 

iskola  

Tömörkény 

iskola 

Tömörkény 

óvoda 

Cél: Ped.I.  1 fő - - - - - - 

Cél: Ped.II.  2 fő  - - 1 fő 1 fő 4 fő - 

Mesterpedagógus 1 fő - - - - - - 

 

 

 II.6. A nevelést-oktatást segítő munkatársak tevékenységének értékelése 

 Az intézmények működését a székhelyen dolgozó két iskolatitkár segíti. Munkájuk nélkülözhetetlen, sokszor erőn felül, túlórában 

tudják az adminisztrációs feladatokat ellátni, úgy hogy a telephelyeken a telephely vezetőkkel és a munkaközösség vezetőkkel folyamatos 

a kapcsolatuk. 
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III. Az iskolai szervezet működése 

III.1. Iskolavezetőség 

Az igazgató munkáját két helyettes segíti, az egyik az iskolában, a másik az óvodában. A telephelyeken telephelyvezetők végzik a 

feladatokat, két munkaközösség-vezető segítségével. A telephely vezetője rendszeresen részt vesz a székhely intézményben megtartott 

vezetői megbeszéléseken. 

 

 

III.2. Nevelőtestület 

A nevelőtestület 50 aktív főből áll. Ez a létszám nem tartalmazza a GYED-en/GYES-en lévőket, tartósan táppénzen levőket. Az idei 

tanévben is nagy gondot okozott a sok hiányzás és nagy terhet rótt a dolgozókra, mert nagyon sokat kellett helyettesíteni. Sajnálatos 

módon a tömörkényi telephelyünk nevelőtestülete egy kolleganő elvesztése miatt lecsökkent 2019. áprilisától, ez sokban nehezítette a 

pedagógusok munkájukat, mint fizikai, mint lelki értelemben is. Így a matematika és a testnevelés órákat a pedagógusoknak plusz tanítási 

órák megtartásával és összevonással kellett megoldani. A későbbiekben a matematika órákat is áttanító kollegákkal oldottuk meg.  

 

 

III.3. Szakmai munkaközösségek 

Minden iskolai telephelyen egy alsós és egy felsős munkaközösség működik. 

 

III.4. Diákönkormányzat 

Minden évben a sportnap a diákönkormányzatok szervezésében valósul meg. 
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III.5. Gyermekvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus, szabadidő-szervező 

A gyermekvédelmi feladatokat az osztályfőnökök látják el. 

 

 

IV. Az intézmény kapcsolatrendszere 

IV.1. Fenntartó szervezet – SzeGeKIF (pedagógiai munka, bérszámfejtés, könyvelés) 

A fenntartóval rendszeres, jó kapcsolatot ápolunk.  

 

IV.2. Pedagógiai szakmai szolgáltatokkal való együttműködés 

A Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kisteleki Tagintézménye gyógypedagógusokkal, logopédussal és 

gyógytestnevelővel segítette az oktató-nevelő munkát. A Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottságával 

jó kapcsolatot ápolunk. 

 

IV.3. Szülői szervezet, szülőkkel való együttműködés 

Az osztály SZMK-kal mindenütt jó a kapcsolat. Szerveznek Mikulást az osztályban, szülők bálját. 

Az osztályfőnökök rendszeresen voltak családlátogatáson, amelyet dokumentáltak is. A legtöbb helyen szívesen fogadták őket, de volt 

eset is, hogy a megbeszélt időpont ellenére sem volt otthon a szülő. Ezt a Gyermekjóléti Szolgálatnak jeleztük. 
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IV.4. Gyermekjóléti- és családsegítő szolgálat 

A Gyermekjóléti Szolgálattal mindenütt jó a kapcsolat. A felmerülő problémákat rendszeresen jelezzük feléjük. A telefonon 

történt egyeztetések, megbeszélések száma nagyon magas. Az esetmegbeszéléseken vagy az igazgató, vagy a telephelyvezető, vagy az 

érintett osztályfőnök vett részt. Rendszeresen elkészítettük a pedagógiai jellemzéseket. 

 

IV.5. Hatóságok 

A Kisteleki Rendőrkapitánysággal folyamatos és jó a kapcsolatunk. Járunk hozzájuk nyílt napra, a sulirendőrrel állandó 

kapcsolatban állunk. A kapitányság munkatársai rendszeresen megtartották a DADA órákat. 

 

IV.6. Más külső segítő szervezetek 

Jó kapcsolatot ápolunk a települési önkormányzatokkal, civil szervezetekkel.  

 

 

V. Szervezési feladatok 

V.1. A tanítás nélküli munkanapok felhasználása, változás a munkatervhez képest 

A tanítás nélküli munkanapokat a munkatervben rögzítettek szerint megtartottuk. 

 

V.2. Iskolai ünnepélyek, rendezvények, ezek értékelése 
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A munkatervben megtervezett események és ünnepségek változtatások nélkül lettek megtartva. A nemzeti ünnepeink minden 

településen a lakosok számára is nyitottak voltak.  

A műsorok készítői mindenütt színvonalas előadásokat állítottak össze.  

 

VI. Pályázatok – Azok eredményessége 

1. Fenntartói pályázatok: A tavalyi tanévben minden iskolára vonatkozóan benyújtásra került az épületek korszerűsítésére kiírt pályázat. 

Csak az ópusztaszeri iskola nyert.  

2. Térségi pályázatok: EFOP pályázatok révén a baksi óvoda, baks, pusztaszeri, ópusztaszeri iskola kulturális programokon vehet részt. 

3. Az idei tanévben számos pályázat elnyerésével büszkélkedhetnek intézményeink, többek között mind három óvodai telephelyen 

eszközeik fejlesztése is megtörtént. Pusztaszeri telephelyünk gépállománya bővült 10 db tablettel.  

4. Az idei tanévben is a 7. évfolyamos diákjaink a Határtalanul! pályázatnak köszönhetően Erdélyben kirándulhattak. 

A 2020-as évre is megnyerte iskolánk a pályázatot. 

VII. Továbbképzéseken, tanfolyamokon, konferenciákon való részvétel 

- „1956: A magyar forradalom a legújabb történeti kutatások tükrében” című továbbképzésen szinte az egész tanári kar rész vett. 

- Egészségfejlesztés, egészségnevelés (katolikus fenntartású köznevelési intézmények pedagógusai számára) továbbképzésen 3 

pedagógus vett részt. 
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VIII. Egyéb, az intézmény működésével kapcsolatos, fontos történések, események 

 

Az óvoda külön beszámolót készített. Ők külön tartanak tanévzáró értekezletet, de ettől függetlenül részt vesznek az intézményi tanévzáró 

nevelőtestületi értekezleten.  

Ez az év is eseményekkel teli volt. 8 év elteltével elmondható, hogy szinte teljesen bejáródni látszódnak a dolgok, könnyebb az egyeztetés a 

intézmények között, például ünnepségek időpontját, illetve adatszolgáltatást illetően. Dokumentumok elkészítése gördülékenyebb, de még 

nem tökéletes.  

A Polgármesterekkel való jó együttműködésért sokat kell dolgoznunk.  

Sok időt elvesz az utazás a telephelyek között, de szükség van a havi értekezletekre, heti rendszerességgel a jelenlétemre, szívesen látnak 

ünnepeken, szabadidős rendezvényeken, ahova mindig kapok meghívást, amelyeknek igyekszek eleget tenni. 

A zavartalan működésért köszönet illeti a Fenntartót, hogy biztos háttér áll mögöttünk. 

 

Baks, 2019. június 26. 

 

 

 

 Somogyiné Utasy Ibolya 

 igazgató 
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A nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart, két részből áll: szeptember 1 –május 31-ig 
szorgalmi idő, június 1 –augusztus 31-ig nyári élet. 
 
Infrastruktúra 

 
A tagóvoda nyitva tartása takarítással: reggel 6.00 – 18.00 
Gyermekek fogadása: 7.00 - 17.00 
Mini bölcsőde nyitva tartása:8.00-16.00 
A tagóvoda 5 napos (hétfőtől péntekig) heti 60+1 (+1 óra fogadó óra) órás , két műszakos 
munkarenddel üzemel. Eltérő az óvodai munkarend, a gyermekek fogadásának rendje abban az 
esetben, ha a munkaszüneti napok rendje is eltérően alakul. 
Nyári takarítási szünet: minden év augusztus első 3 hete,az idén 08.05-tól 08.23-ig. 
Nevelés nélküli munkanapok: 2-szer fél napot vettünk igénybe ebben a tanévben. 
Az óvodai férőhelyek száma: 
2 óvodai csoportban 50fő 
A mini bölcsőde csoportban 7 fő. 
 
Az intézménybe felvehető gyermekek maximális összlétszámát a mindenkori hatályos Alapító 
Okirat tartalmazza, 20+ 5 fő óvodai csoportonként, mini bölcsődében 7 fő. A csoportok 
minimális  létszámát a Nkt. határozza meg, óvodai csoportonként 13 fő. Az év közbeni 
gyermeklétszám (átvétel miatti) eltérést nem kell engedélyeztetni a Fenntartóval. 
2018.09.01-től külön egységként működik a mini bölcsőde. A pályázati forrásból finanszírozott 
átalakítás és felújítás után, a szakhatósági követelményeknek megfelelően működik. 
Az első évben a minimális alap szolgáltatást nyújtottuk, minimális személyi feltételekkel( 1 
kisgyermeknevelő, 1 dajka 8-16-ig nyitva tartás) A szülők igénye alapján felül kell vizsgálni a 
nyitva tartást, igényelnék a szülők, hogy az óvodához hasonlóan 7-17 ig legyen bölcsőde. Ez 
azonban a két műszakos munkarend miatt kisgyermek nevelő státusz bővítést igényelne.  
 
 
Az óvodás gyerekek létszáma: 2018 okt .1-én  :24 

2019 máj. 31-én :29 
Mini bölcsődés gyerekek létszáma 2018 okt.1-én:7 
     2019 máj.31-én:7 
2019. szept. 1-én várható: -28 óvodás (ebből 2 fő SNI-s – aki 2főnek számít)  

       -6 mini- bölcsődés 
HH(hátrányos helyzetű gyermek):2 
HHH(halmozottan hátrányos helyzetű):0 
Rendszeres gyermek véd. kedvezményre jogosult:9 
Tanköteles korú gyermek : 13, iskolába megy 9  gyermek. 
 
4 gyermek szülői kérésre, szakszolgálat javaslatára még egy évig óvodában marad.  
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2019  jun.11-ig beiratkozott az óvodába a 2019-2020-es tanévre  8 új óvodás gyerek,3új 
bölcsődés korú gyermek. Így a tanév kezdő létszám összesen 34 lesz, a folyamatos felvétel miatt 
a tanév során a létszám változni szokott.  
A következő tanév életkori eloszlása: 
Tanköteles korú(nagycsoportos): 9(ebből 2fő SNI-s, 2 főnek számít) 
Középsős korú:8  
Kiscsoportos korú:11 
Bölcsődés:6 
A gyermekek hiányzása és annak igazolása rendben zajlott, szabálysértés nem történt. 
 
Személyi feltételek: 
Óvoda: 
3 óvónő, 2 dajka, dolgozik az óvodában, két műszakos munkarendben. Egy betöltetlen óvoda 
pedagógus állás van, a  délutáni munkát csoport összevonással oldjuk meg, de már érzékelhető a 
zsúfoltság. 1 óvodapedagógus fiatal gyakornok, nyelvvizsga hiányában határozott idejű 
kinevezéssel dolgozik, van kisgyermek nevelő képesítése, ez előny a mini-bölcsőde munka 
szervezésénél. 1 óvodapedagógus gyermek vállalással kapcsolatos szabadságon van, távolléte 
alatt nyugdíjas kolléga helyettesíti. Szabadsága alatt szakvizsgás képzésen vesz részt. 
Mivel van egy betöltetlen állás hely, nehezen szervezhető, ha valaki beteg, ill. nehezen 
szervezhető a szabadságok kiadása.  
Ebben a tanévben 1 dajka néni nyugdíjba megy, helyette 2019.04.01-től kisgyermek nevelői 
képesítéssel is rendelkező új dolgozó dolgozik majd.  
 
Mini bölcsőde: 
1 csecsemő és kisgyermek nevelő, 1 bölcsődei dajka 
2014 szeptember 01-től az óvoda-bölcsőde  működéséhez szükséges csecsemő és kisgyermek 
nevelőt  alkalmazunk. Az ő feladata az óvodai-bölcsődei térítési díjjakkal és egyéb 
adminisztrációval kapcsolatos teendők ellátása is, mivel a képesítése erre alkalmassá teszi. 
A mini bölcsődében dolgozó dajka vállalta a bölcsődei dajka képesítés megszerzését, a 
tanfolyam folyamatban van. A kisgyermek nevelő sikeres államvizsgát tett, diplomája 
megszerzése folyamatban van. 
 
Logopédus heti 4 órában állt rendelkezésünkre, 10  óvodás beszédét fejlesztette. 
Fejlesztő pedagógushoz  10 gyerek járt. 
Sajátos nevelési igényű 2gyerek . 
 
Tárgyi feltételek: 
Két foglalkoztatóban folyik az óvodai nevelés. A harmadik foglalkoztatóban van a mini-
bölcsőde. Pályázatból került kialakításra a külön mini-bölcsődei terem, hozzá mosdó felújítás, és 
az óvoda külső környezetének, bejáratának felújítása, akadálymentesítés, külső hőszigetelés- ami 
átlag 4-5 fok megtakarítást eredményezett. 
Az építkezés során elbontásra került a kerítés, megújult az utca front, az előtető rész még 
kialakításra vár. 
A működéshez szükséges eszközök, berendezések rendelkezésünkre állnak. 
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Az elmúlt években pályázati forrásokból tudtuk fedezni a tagintézmény  szakmai anyag  és játék 
szükségletét.  
Az óvoda játszó udvara az elmúlt években majdnem teljesen megújult, még  a homokozó vár 
átalakításra. Mivel eltelt 5 év, a játékok minőségi ellenőrzését szakértővel biztosítani kell. A 
hátsó udvar kerítésének javítására szükség lesz. 
A napkollektor hatékony működésének köszönhetően az óvoda áram fogyasztását teljesen fedezi. 
A gázzal előállított meleg víz árammal történő előállítása gazdaságos lenne, technikailag át kell 
gondolni. 
A karbantartó szükség esetén mindig a rendelkezésünkre áll. 
 
Kapcsolat a szülőkkel 
Mindkét óvodai csoportban és a mini bölcsőde csoportban három szülői értekezletet tartottunk. 
Állandó, napi kapcsolatot tartunk a szülőkkel, a beszoktatás ideje alatt a szülők bejöhetnek 
gyerekeikkel a csoportszobába, megismerkedni az óvodával, bölcsődével, a gyerekekkel, 
óvónénikkel. 
Pályázati forrásból heti egy nap Baba-Mama klubot tudtunk működtetni, hogy szakember 
közreműködésével találkozhassanak az érdeklődő szülők. Ha szükséges, családlátogatást 
szervezünk, főleg a hátrányos helyzet csökkentése és a segítség adás érdekében. 
2019 januártól heti 1 órában szociális munkás segíti  tagintézmény munkáját. 
Rendezvényeinken mindig számíthatunk a szülők erkölcsi és anyagi támogatására. 
 
 
Kapcsolat az iskolával  
Az iskola vezetőivel egyeztetjük a tankötelezettség kapcsán a teendőket, a rendezvényeket, 
szülői értekezleteket, közös rendezvényeink vannak ( Karácsony, Március 15. ).  Pályázati közös  
tevékenységekkel, programokkal segítjük az óvoda-iskola átmenetet, heti 1 foglalkozáson vettek 
részt a leendő iskolások. 
 
Kapcsolat a Térségi Intézményi Társulással 
Az intézmény igazgatójával és a  tagintézmény vezetőkkel havonta találkozunk, kapcsolatunk 
együttműködően jónak mondható, ha szükséges segítjük egymást,  a közös pályázatokban 
összehangoltan  dolgozunk, közös továbbképzéseket, szakmai napokat szerveztünk. Ebben a 
tanévben igazgató úr 2 alkalommal, vezetői látogatáson ellenőrizte a tagintézményünket, pozitív 
visszajelzésekkel véleményezte munkánkat. 
 
Nevelési munka 
Az óvodában ebben a tanévben egy  nagycsoport és egy kis-középső csoport működött, a nagyok 
csoportjába jártak az iskolába induló nagyok , a kicsik csoportjába jártak a kis és középső 
csoportos korúak. A mini bölcsődében1.5-3 év közötti gyerekek vannak. Az óvoda Pedagógiai 
Programja a Tevékenységközpontú Óvodai Program szemléletét követi. A mini bölcsőde 
programja az óvodához hasonlóan élmény és tevékenység alapú. A gyermekek egyéni fejlődését 
fejlődési naplóban követjük nyomon, erről  a K.T. rendelkezése alapján évente  legalább kétszer 
tájékoztatjuk a szülőket, ezt aláírva tudomásul veszik.  Megállapítottuk, hogy önmagához képest 
minden kisgyermek fejlődött. 
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Főbb feladataink közé tartozik a minél több, változatos tevékenység lehetőségének 
megteremtése, a gyerekek képességeinek kibontakoztatása, az alap kompetenciák fejlesztése. A 
hátrányos helyzetű és részképességek fejlődésében elmaradott, ill. a kiemelkedő képességű 
gyerekekre egyénre szabott fejlesztési terveket készítenek az óvónők, a Szakszolgálat ellenőrzése 
és útmutatása alapján.  Sajnos egyre több azon gyerekek száma, akik ilyen felzárkóztatást, 
fejlesztést igényelnek. Pontos heti-, ill. órarend szerint történik a gyerekek differenciált 
fejlesztése. 
Kiemelt szakmai feladat , a pedagógus életpálya modell bevezetésével kapcsolatos minősítési 

eljárás, és intézményi önértékelési feladatok új rendszerének elsajátítása és műkodtetése. Ez 

hosszadalmas, nehézkes, sok egyéb feladatot ró a pedagógusokra .Ehhez szakmai segítséget 

kértünk és kaptunk a szegedi Pedagógiai Oktatási Központtól.  

 
 
Gyermekvédelem. 
Hátrányos helyzetű: 2 gyerek. 
Halmozottan hátrányos helyzetű: 0 
Veszélyeztetett : 0 
Szoros kapcsolatot tartunk a védőnővel, jegyző úrral, igyekszünk minden lehetőséget 
megragadni, hogy segíteni tudjunk a rászorulóknak. A családsegítő szolgálattal szorosabb lett a 
kapcsolatunk, a családgondozó együttműködő, amikor szükség volt rá, megszervezte a 
családlátogatást, ellenőrzést. 
Pályázati forrásból, különböző tevékenységek során segítjük a családokat. 
 
Étkezés 
A tagintézményben melegítő konyha üzemel. Az étel szállítást és a  konyha működtetését heti 
váltásban 1 dajka végzi, HACCP  minőség biztosítási rendszer előírásait követve. 
34 gyerek étkezik, 9-n gyermekvédelmi kedvezmény alapján, 16-en jövedelem igazolás alapján 
kapnak ingyenes étkezést,  jövedelem igazolás alapján 3 gyermek fizet teljes árat az étkezésért. 
Az étel minősége jó, a mennyisége a szűkös normatívának megfelelő. Fizetéssel elmaradva  
nincs senki. Az egységes mini-bölcsődei csoportban a legkisebbek étkeztetését  külön meg 
kellett szervezni, ők 4-szer étkeznek naponta.. 
 
Intézményi ellenőrzés 2018-ban átfogó intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés keretében 
átvilágították a munkánkat, mely során megerősítést nyertünk  munkánk, módszereink, ill elért 
eredményeinket illetően. Óvodánk megítélése, értékelése pozitív, a tanfelügyeleti értékelés 
alapján elkészült az intézkedési terv, mely tartalmazza eddigi erősségeinket és további 
feladatainkat. 
 
A tanév végén a pedagógiai munka belsőellenőrzésének megállapítása alapján a 7 dolgozó  
kiválóan alkalmas minősítéssel látja el a munkakörét. 
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Rendezvényeink 
 
Őszi gyümölcs nap 
Mikulás 
Fenyőünnep 
Farsang 
Családi napok 
Anyák napja 
Gyerek nap  
Évzáró 
 
Támogatások 
Kósáné Buknicz Mária képviselői alapjából támogatta az óvodások karácsonyi rendezvényét, 
játék vásárlását, ezúton is köszönjük. 
Pályázatok  
TOP 1.4.1-15 pályázatból  a mini-bölcsőde átalakítására a megfelelő infrastruktúra kialakítására 
és az épület hőszigetelésére került sor, 2018 decemberben zárult a projekt. 
4 hónapon keresztül a nagycsoportosok úszás oktatásra járhattak Kistelekre. Családi élmény 
napokat szerveztünk, ezek a programok következő tanévben még folytatódnak, 
 
 
 
Pénzügyek 
Az alapvető működési költségből a kötelező szakfeladat ellátását az eddigi pályázatok 
forrásaiból jelentősen tudjuk kiegészíteni(anyag és eszköz beszerzés) 
 A tagintézmény  költségvetése megközelítőleg a tervezettnek megfelelően alakul. A fenntartótól 
minden erkölcsi és anyagi támogatást maximális megkapunk. 
 
 
Pusztaszer 2019. 06 20. 
 

Petkov Gáborné 
Tagintézmény-vezető 



Beszámoló a Pusztaszeri Háziorvosi Szolgálat  2018 évi működéséről 
 
 
 
Pusztaszeren az egészségügyi ellátás 2018-ban is zavartalanul működött, annak 
ellenére, hogy a rendelő jelentős felújításon esett át. Ezen időszak alatt a 
betegek ellátása a Szociális Irodában történt. 
 
A rendelési időben változás nem volt: csütörtökön délután rendelünk, a hét többi 
napján továbbra is  délelőtt 8-12-ig, előjegyzéses rendszerben. A gyerekeket és 
a sürgős eseteket soron kívül látjuk el. 
A sürgős esetek ellátása továbbra is a 24 órás Központi Orvosi Ügyeleti 
Rendszer segítségével történt, amelynek megtartását csak az eddigi anyagi 
szerep vállalás növelésén keresztül tudtuk megvalósítani a Pusztaszeri 
Önkormányzattal közösen. Rendkívül fontosnak tartom, hogy a 24 órás ügyelet 
továbbra is működjön a térségünkben, mivel csak így biztosítható a megfelelő 
színvonalú alapellátás, amelyre egyre több feladat hárul. 
 
2018-ban kb. annyi orvos-beteg találkozás történt (átlagban naponta 38), mint az 
előző évben. Ha a hivatalos rendelési időket vesszük alapul, akkor a rendelőben 
5 percenként láttunk el 1 beteget, ami  természetesen csak statisztikailag igaz. 
Ha a betegségek megoszlási gyakoriságát nézzük, akkor továbbra is első helyen 
állnak a szív és keringési rendszer betegségei (magas vérnyomás, agyi keringési 
zavarok, szívbetegségek, stb.), ezt követik az anyagcserezavarok 
(cukorbetegség, zsíranyagcsere zavarok, köszvény, stb.) és a mozgásszervi 
betegségek. A megjelenések túlnyomó része mégsem betegségek miatt történik, 
hanem adminisztratív célból és sokszor indokolatlanul. 
 
Amint az köztudott, Pusztaszer egészségügyi ellátása szorosan összefügg a 
Kisteleki Szakrendelő működésével. Azért, hogy ez minél könnyebben 
megvalósuljon a korábban bevezetett szolgáltatásokat  tavaly is folytattuk. 
Sajnos a rendelőben már nincs lehetőség helyi vérvételre (amit a kisteleki 
asszisztens kolléganők végeztek),mert a jogszabályi háttér, ezt jelenleg nem 
teszi lehetővé a korábbi módon.  Ennek visszaállítására keressük a lehetőséget 
a Kisteleki Szakrendelővel együttműködve. A szakrendelőben továbbra is van 
lehetőség vérvételre előzetes időpont egyeztetéssel. A vérvételi leletek online 
kerülnek továbbításra a szakrendelőből az email címemre (még a vérvétel 
napján), így a betegeknek nem kell bemenniük Kistelekre.  
 
Tavaly is sikeresen pályáztunk az Országos Közegészségügyi Intézet által, a 
EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, "Komplex népegészségügyi 
szűrések" elnevezésű kiemelt projekt keretében, szervezett vastagbél daganatok 
szűrésére kiírt pályázatban való részvételre. Ennek eredményeképpen az idei 
évben is folytatódni fog, valószínűleg szeptembertől, OEP finanszírozásból, a 
háziorvosi körzethez tartozó 50 és 70 év közötti lakosok szűrése. 
 
A betegek gondozásában és ellátásában továbbra is nagy segítségemre van 



Nagy Emese, háziorvosi asszisztens, a  szociális gondozó Papp Irén, a házi 
betegápolást végző Némethné Lőkös Ágnes, a védőnői feladatokat ellátó Gubina 
Tiborné, és az önkormányzat minden dolgozója. 
 
Végül köszönetemet szeretném kifejezni az önkormányzatnak, a háziorvosi 
szolgálat minél hatékonyabb, gazdaságosabb működéséhez szükséges 
feltételek biztosításáért. 
 
      
Pusztaszer, 2019.06.21.         Dr. Elekes Attila 
            háziorvos  
          



BESZÁMOLÓ a VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

    Az elmúlt 1 évben nagy változás történt a tanácsadóban, felújításra került az épület, új berendezést 
kapott a tanácsadó és a váró helyiség, beszerzésre kerültek azok az eszközök, melyek a korszerű 
védőnői szűrővizsgálat végzéséhez nélkülözhetetlenek, így az idei évben már modernebb, szebb, 
barátságosabb intézményben kezdhettem meg a munkámat.  

   A tavalyi évben 12 szülés volt, ami kissé magasabb volt a korábbi évekhez viszonyítva, idén 
várhatóan 9 születés lesz, ugyanis jelenleg a várandós anyák száma: 5 fő, és 4 szülés történt a mai 
napig. 

 A várandós anyák gondozásában nem történt változás, havonta 1 alkalommal, kisteleki nőgyógyász 
tart tanácsadást. 

   Védőnői fogadóóra a hét minden munkanapján 8-9-ig, önálló védőnői tanácsadás minden 
csütörtökön 8-9-ig biztosított a várandós anyák részére. Ilyenkor testsúlymérés, vérnyomás 
ellenőrzés, vizeletvizsgálat, magzati szívhanghallgatás történik, ellátom az anyákat az egyes 
vizsgálatokra szóló beutalókkal, időpontot egyeztetek a vizsgálatot végző intézményekkel, értékelem 
önállóan vagy a háziorvossal konzultálva a hozott leleteket, ellátom az anyákat a korának és 
állapotának megfelelő életmódbeli tanácsokkal.  

   A védőnői méhnyak szűrés is csütörtökön történik, 9-10 ig. E tevékenység végzésére való 
jogosultságot még 2015-ben megszereztem, 2016-ban egy kísérleti projektben vettem részt, mely 
sikeres volt, így 2017-ben a működési engedély módosítása is megtörtént, és minden olyan szerződés 
megkötésre került, ami feltétele az önálló munkavégzésnek. Sajnos még kissé idegen a hölgyek 
számára, nagyon kis számban jelentkeznek önként, felkeresés után sem biztos, hogy élnek a 
lehetőséggel. Van azért pozitív tapasztalatom is. Elmúlt évben 1 hölgy esetében sikerült kiszűrnöm 
egy elváltozást, ami műtéti megoldással végződött ugyan, de így sikerült megelőzni a méhnyak rák 
végleges kialakulását. 

   A védőnői tanácsadást természetesen a csecsemők és kisgyermekek is igénybe veszik, szintén 
csütörtökön 10-12-ig, számukra testsúly,- testmagasságmérést és az életkornak megfelelő 
szűrővizsgálatokat végzek. 

   Jelenleg 11 csecsemő és 22 kisded gondozását végzem. A szaktanácsadási rend itt úgy alakul, hogy 
kéthetente jön Kistelekről gyermekgyógyász. Ilyenkor történik az életkorhoz kapcsolódó 
szűrővizsgálatok elvégzése és a szakorvosi konzíliumot igénylő problémák megbeszélése. 

   A háziorvos is tart tanácsadást a praxisában lévő gyermekek részére, szintén kéthetenkénti 
gyakorisággal. itt kapják meg a csecsemők és gyermekek a védőoltásokat. 

   A 3-6 éves korosztály létszáma: 31 fő, az ő gondozásuk részben az óvodában másrészt szünetek 
alkalmával otthonukban illetve a szűrővizsgálatok alkalmával a tanácsadóban történik.   



   Az iskolai tevékenység kapcsán minden oktatási évben el kell végezni négy osztály védőnői és orvosi 
szűrővizsgálatát. Minden oktatási évben 2 osztály részesül kötelező védőoltásban, összesen 6 
alkalommal, ezek előkészítése, szervezése is védőnői feladat. 5 évvel ezelőtt bevezetésre került a 7. 
osztályos lányok körében a választható, méhnyak rák elleni védőoltás, melyet az állam ingyen 
biztosított a szülők részére. Nagy örömömre szolgál, hogy minden évben nagy százalékos arányban 
kérik a védőoltást. Ebben az egészségkultúra fejlődését látom, mert a szülők felismerték azt, hogy 
milyen fontos a megelőzés.  

    Ezen kívül egészségnevelés is történik az iskolában az osztályfőnökökkel egyeztetett témában.  

   A családlátogatás is fontos részét képezi a munkámnak.  Ez biztosítja számomra, hogy megismerjem 
a család életkörülményeit, szokásait. Ezek mind nagymértékben befolyásolják a várandós anyák és a 
családban élő gyermekek egészségi állapotát. Itt tudom megtenni javaslataimat, tanácsaimat az 
esetleges szükséges változtatásra vonatkozóan. 

   Sajnos egyre gyakrabban találkozom olyan családokkal, ahol valamilyen veszélyeztető tényező áll 
fenn, legyen az egészségügyi vagy szociális ok, esetleg mindkettő együtt. Az ő gondozásuk nagy 
odafigyelést igényel. Ebben segítségemre van Mucsiné László Ilona a Gyermekjóléti Szolgálat 
családgondozója, akivel közösen mindig megbeszéljük az adott esetet és közösen próbálunk 
személyre szabott segítséget nyújtani. Gyakran teszünk közös családlátogatásokat. 

   Rendszeresen részt veszek továbbképzéseken, hogy naprakész információkkal tudjam segíteni a 
védőnői szolgáltatást igénybevevők életét. 

   Azon kívül részt veszek minden olyan projektben, mely a települési egészségterv része.  

   Idén február-március hónapban 1 fő végzős főiskolai hallgató szakmai gyakorlatát vezényeltem le, 
aki azóta sikeres államvizsgát tett. 

    Végül azzal szeretném zárni, hogy 2 év múlva 30 éve lesz, hogy a településre költöztünk és ellátom 
a védőnői feladatokat. Nagyon jól érzem itt magam, nagyon jó kollektívában dolgozom és nagyon sok 
segítséget kaptam és kapok mai napig a munkatársaimtól, a munkáltatómtól és a Polgármesteri 
Hivatal munkatársaitól is, melyet ezúton szeretnék megköszönni! 

   Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a beszámolóm elfogadására!   

                                                           

                                                                                      Tisztelettel: Gubina Tiborné  

                                                                                                                      védőnő 

                                                                                                                          

 

Pusztaszer, 2019.06.20 



 Pusztaszer Család – és Gyermekjóléti Szolgálat beszámoló 2018-2019 május 
 

1. Szolgálat adatai: 
a. címe: Család – és Gyermekjóléti Szolgálat 
b. 6769 Pusztaszer, Kossuth. u. 49. 
c. Mucsiné László Ilona, 06 20/385 3545, gyermekjolet.pusztaszer@gmail.com 

2. Fenntartó neve: Kistelek környéki Teleülések Többcélú Társulása 
Intézmény neve: Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 
Szolgáltató neve: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

3. Ellátási terület jellemzői, célcsoport sajátosságai, demográfiai mutatók 
- lakosságszám: 1421 fő 
- gyerek/ felnőtt száma, aránya. 257:1421 
- Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma: 58 fő 
- 2H/3H száma 21:2 
- kisebbség száma, aránya 0 fő 
- külterületen élő száma, aránya 382=27% 
 
- Pusztaszeren élő gyermekek demográfiai mutatói 
 2014 2015 2016 2017 2018 
     férfi nő összesen 
0-3 év 36 36 30 33 15 17 32 
3-6 év 28 41 41 42 13 22 35 
6-14 év 116 124 124 127 69 58 127 
14-18 év 30 54 49 56 42 21 63 
Összesen 210 255 244 258 257 

 
4. A szolgáltatás célja, szakmai feladatai, alapelvei 2018-as évben, ezen belül: 

a. Szolgálat szakmai munkája: (KSH statisztika alapján) 
 alapellátásban 41 fő, 11 család 
 védelembe vétel nem történt 
 Nem együttműködési megállapodás alapján megjelentek száma: 82 fő 

 
A leghangsúlyosabb tevékenységek a 2018-as évben az információnyújtás, segítő beszélgetés és 
tanácsadás mellett a családokon belül fellépő konfliktusok kezelése, valamint a különféle adományok 
közvetítése volt a rászoruló családok részére.  
    számszerűsíthető adatok (alapellátott, védelembe vett, nevelésbe vett, ID)  
Nevelésbe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés a 2018-as évben nem történt. 
   prevenciós programok  
A 2018-as évben prevenciós program külön a Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében nem zajlott, 
mivel jelenleg is több pályázati program is fut a járásban, így az alapellátott gyerekek rengeteg 
programban tudnak részt venni. 
   adományozás  
A Magyar Vöröskereszttől és a Magyar Máltai Szeretetszolgálattól közel havi rendszerességgel 
érkeztek ruha, mesekönyv és játék adományok, kiemelten a karácsonyi időszakban. Az Ünnepek alatt 
a Máltai Szeretetszolgálat munkatársaival karöltve adománygyűjtő akcióban is képviseltette magát a 
pusztaszeri Gyermekjóléti Szolgálat. Az itt gyűjtött és a Vöröskereszt által felajánlott 



élelmiszercsomagokon kívül a Gyermekétkeztetési Alapítványtól is érkezett 50 db élelmiszercsomag, 
amelyek az Ünnepek előtt kiosztásra is kerültek. Ruhabörze havi rendszerességgel került 
megszervezésre, miden alkalommal számos rászoruló örömére. Lakossági felajánlás a 2018-as évben 
főként bútoradományok kapcsán történtek. 

b. A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer 2018-2019 május 

JELZÉSEK 2018. év 
Önkormányzat, jegyző 0 
Közoktatási intézmény – ált. isk. 1 
Gyámhivatal 0 
Egészségügyi szolgáltató (védőnő, háziorvos) 0+1 
Óvoda 2 
Család- és Gyermekjóléti Központ 1 
Pedagógiai Szakszolgálat 0 
Pártfogó felügyelet 0 
Rendőrség 0 
Középiskola 2 
Összesen 7 
 
 

JELZÉSEK 2019.05-ig 
Önkormányzat, jegyző 1 
Közoktatási intézmény – ált. isk. 1 
Gyámhivatal 0 
Egészségügyi szolgáltató (védőnő, háziorvos) 0 
Óvoda 2 
Család- és Gyermekjóléti Központ 0 
Pedagógiai Szakszolgálat 0 
Pártfogó felügyelet 0 
Rendőrség 0 
Középiskola 1 
Csongrád Megyei Kormányhivatal Kistelek Járási Hivatala 1 
Magánszemély 2 
Összesen 

 

 
 

c. Éves szakmai tanácskozás (ideje, helye, tartalma) - jegyzőkönyve mellékletbe. 
Az éves szakmai tanácskozás 2019. február 25-én került megrendezésre a pusztaszeri Szociális 
Központban kb. másfél óra időtartamban. 
Az éves jelzőrendszeri működés és szakmai kérdések kerültek megvitatása. Az év során adott jelzések 
gyakorisága és minősége, valamint a jelzőrendszeri tagok kapcsolata került ismertetésre, 
megvitatásra. Az ülés résztvevői egyöntetűen egyetértettek abban, hogy a jelzőrendszer megfelelően 
működik, a kommunikáció a tagok között kellő gyakoriságú és rendszeres. A még hatékonyabb 
együttműködés érdekében a Központ javaslatot tett 2019-es szakmaközi megbeszélés témára az 
Aktuális jogszabályi változások címmel. 

 
5. A Szolgálat szakmai céljai 2019. évben – általánosságban, majd ennek megvalósításának 

módjai: 



a.  településre vonatkozó célok elérése és a jelzőrendszeri működés hatékonyságának 
javítása érdekében tervezett lépések, 
A 2019-es évben is tervezünk kb. kéthavonta szakmaközi megbeszéléseket szervezni. 
Ezek a megbeszélése kiemelkedően fontosak a már kialakult jó kapcsolat fenntartása, 
valamint az aktuális problémák átbeszélése érdekében. Esetmegbeszélések szükség 
esetén kerülnek majd megszervezésre a beérkező jelzések alapján. Célunk a 
jelzőrendszeri tagok között a meglévő jó kapcsolat fenntartása, rendszeres 
egyeztetés és észrevételek megosztása. 

b. prevenciós programok tervei, 
A Rendőrség szervezésében a 2019-es évben is lebonyolításra kerül a DADA program, 
valamint drogprevenciós előadások az iskoláskorúak részére. Emellett az egészség 
nap és gyermeknap keretein belül extra sportolási lehetőség, és így új sportok 
megismerése, valamint a helyes táplálkozás és egészségtudatosság népszerűsítése 
kerül porondra az Iskolában és az Óvodában. 

c. szakmaközi időbeni ütemezése, téma javaslatokkal, 
2019-ben a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 6 alkalommal tervezünk 

szakmaközi megbeszélést összehívni. A tervek szerint az alábbi témák kerülnek 
megvitatásra, de természetesen a programot az év során aktuálisan legégetőbbnek 
mutatkozó problémákhoz igazítjuk majd. 
1. Április - Aktuális jogszabályi változásokkal kapcsolatos szakmaközi megbeszélés. 
2. Május - Családon belüli erőszak 
3. Június - Drog- és alkoholfüggő a családban 
4. Augusztus - Kompetenciahatárok a gyermekvédelmi tevékenységben, jelzések 
iránya, tartalma   
5.Szeptember - Óvodai, iskolai hiányzások, a kezdetek nehézségei, az óvoda és 
iskolakezdés nehézségei 
6. November - Az egészséges táplálkozás és különféle étrendek, ételallergiák. Bio 
élelmiszerek. 

d. adománygyűjtéssel kapcsolatos tervek. 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálattal és a Magyar Vöröskereszttel már jelenleg is 
meglévő kapcsolat ápolása továbbra is célom. Havi rendszerességgel adományok 
szétosztása a rászorulók között pl. ruhabörze keretében. 
 

 
Pusztaszer, 2019. június 20.  

 



































































































Veszprémi Autószalon Kft,

6727 Szeged, Algyői út 65,

Bozó lózsef részére

E-mail cím. bozo,jozsef@invite|.hu

Telefo nszá m:+ 3 6- 2 0- 9- 58 2 - 63 3

Tá rgv:

Ajánlat Suzuki személygépkocsira

Dátum: 2019,04,04

Tisztelt József!

Ezúton is köszönjük megtisztelő érdeklődését márkánk és modelljeink iránt, örüIünk,
hogy felkereste márkakereskedésünket!

Cégünk 1993 óta működik hivataIos Suzuki márkaképviseletként, szolgálja ki elégedett
és nagyqzámú, bővülő Ügyfélkörét.

A kiválasztott modellre, illetve modeIlekre szóló részletes leírást, valamint az árajánlatot
mettéktetként kütdöm Önnek,

Az ajánlatban megadott minden ár ÁFA-va! és regisztrációs adóval együtt értendő.

Ezen felül, a forgalomba helyezési költségek terhelik a gépjárművet!

Az árajánlat visszavonásig érvényes.

Lehetőség van bármiIyen típusú használt gépkocsi beszámítására.

Szintén kedvezó feltételekkel vehet igénybe finanszírozást, melyre külön kidolgozzuk
ajánlatunkat.

":



Az érdeklődésére számot tartó modellel mindenkor biztosítjuk a próbaút (tesztvezetés)
lehetőségét, el őzetes időpont egyeztetés alapján.

ltt is szeretnénk felhívni figyelmét a gépkocsi használati értékében, illetve
me$elenésében további előnyöket kínáló tartozékaink széles választékára, melyekről
készséggel adunk további tájékoztatást.

Márkakereskedésünkben megkötheti gépkocsUához mind a kötetező
felelősségbiztosítást, mind pedig casco biztosítását, mely utóbbihoz figyeImébe ajánljuk
a Suzuki Casco ajánlatunkat, a megszokottnál kedvezőbb tarifákka| és bővített
szolgáltatásokkal.

. \..
A Magyar Suzuki Zrt. minden újonnan forgalomba helyezett Suzuki gépkocsira 3 évig
Vagy 100.000 kiIométerig terjedő jótállást válla!, amely márkaszervizben további 50.000
kilométerrel és akár további két éwe! meghosszabbítható. (A további részletekről kérjük,
tájékozódjon márkaszervizünkben!)

úloorusnolll

Suzuki Boosterjet Pro Garancia: A hazai gyártású új Vitara és SX4 S-Cross modellekhez a

motort, a turbófeltöltőt és a váltószerkezetet illetően összesen 10 év aranciát vállal a

Suzuki: az autó többi részére vonatkozó általános 3 év jótállás felett tehát további 7 év
extra garancia jár ezekre a kulcsfontosságú elemekre. Az általános garancia 100 000
kilométerig érvényes, azonban a fenti 10 éves garanciát (motor, turbófeltöltő,
váltószerkezet) 200 000 kilométer eléréséig biztosítjuk.

A Magyar Suzuki Zrt. minden újonnan forgalomba helyezett Suzuki gépkocsira 3 év
"suzuki mester +" néven díjmentes úti segélyszolgáltatást biztosít a nap 24 órájában,
Európa egész terÜletén. (A további részletekről kérjük, tájékozódjon márkaszervizünkbenl)

Kérdései esetén mindig szívesen állunk rendelkezésére.

Bízunk benne, hogy hamarosan Önt is elégedett Ügyfeleink között üdvözölhetjük!

köszönettel és tisztelettel:

Balázs Piri Arpád
suzuki értékesítő
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Kivitel G[+ 1.4

Listaár-:
Színfelár:

FigyeIem, az ilak a

-4*t)- l ,,l \\,/

5 500 000 Ft Akciós ár-:

Alap

alomba heiyezés kö|tsége]t, valamint az utó]agosan felszerelhető tartoZékok órtékét nem tartalmaZZák!

(.| 14+00 oo0
. Motor: 1.4 BoosterJet Sebességváltó: 6 sebességes manuális

Teljesítmény 1í{0 Lt (103 kW) Hajtás: tlsőkerékmeghajtás

togyasztás (kombinált, átlag): 5,7 keréktárcsa mélete:
2l5l55[l7 * könnyűfém keróktárcsa (festeft

felület)

Automata start/stop rendszer Automata k|íma

USB csat|akozó Első és hátsó köd|ámpák

Korrnányról vezéreIhető audiórendszer és teIefon Bőrborítású kormánykerék

aviranyítós központi zar Sötétített üvegezés (hátsó o lda lai-,iakok, hátsó szélvédő)

E ektromosan ál|ítható külső tükrök ütéstLltes (mindkét eIső ü|ésen)

Érintőképernyős mu|timédia egység Szövet ü|éskárpit (fehér varrással)

t+ hangszóró Ma n uá | is vi |á gításverzérlés és fényszóróma8asság á | | ítás

Eiektromos ablakemelők (elöl, hátu|) To lató kamera

LED iámpatest (hátu|)

H egymeneti elindulássegítő

ABS EBD-vel 7 SRS légzsák (duplalégzsákok + térdlégzsák)

ESP (Elektronikus Menetstabilizá|ó Rendszer) Riasztó

H egymeneti eIindu|ássegítő DRL - LED (NappaIi menetfény)

TPMS (Gumiabroncsnvomást ellenőrző rendszer) Tempomat

F é ka sszi szten s

C02 kiboc5ájtá§:IÍúLTc52ahány§zeíint:139-179 g/km Ü.a. f08]/asíá5 vegy6 használal m€llettj {,8-7,5 l/100 lm *aZ áí a reíisztráció§ adót valanint a 27% ÁíA-t taíalmaua
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$ merkűírtííbank
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l05 1 BUdape5r, JóZ5ef Attila U, 8,

Postacím: 1j65 Budape5t. Pf,: 676
Te]efon +36 1 268 6868 FaX:06 1,129 78 01,06 1 429 78 02
]nlernet: WIVW,merkantil.hu

Ajánlat azonosító: HK],9/012O189
Ajánlat készítésének dátuma: 2OL9.04.04.

TAJEKozTATo cEpJAnvű- FlNANszíRozÁst nJÁrunr

:ti|:;F' ln,r\.\"[i t l <(u st'yl 4ü{,) §"{rt e

1i pénzü9vi
ö rl es ztés i

lízing I

üte mezés
l Gyártási

Finanszírozás jellege: Kereskedési adásvétel finanszírozása
: Annuitásos (egyenletes) törlesztés I Használt eszköz?: Nem
idő: 201-9,04. I Biztosítás típusa: Teljes casco (ügyfélkötés)

Devizanem: HUF I

Gyártmány: SUZUKl

ü9yleti kamat: 6,6I%

Bruttó eladásj ár:

S.látresz ilIetve Kiemelt első lízingdíj:
Finanszírozás összege:
Futarlidő,

Szerzódesl<ótesi díj:

A lízingdíja|<- illetve törle5ztőrészletel< havi összege:

n
+ Lc^>cC

THM (teljes éves hiteldíj mutató): 6,8I%

|(eresl<edó neve:

Telephely cime:

Telefonszám,

Ertekesítési tanácsadó neve

vrszpnÉvl Rurósznloru szÁt-lírÁsl És renesrgoElMl KFT
6727 szElED nrcvót úr os.

0662473ooo
eRlÁzs ptnt ÁnpÁo

Magánszemély esetén:

szeméJy azonosító iqazolvány
a <cinret qazoló hatósá9i igazolvány ]a|<címet

rarllllazó olda1.1

nlutl]<áltatói 1ovedelem gazo|ás1
-qeplát tllúvezetó en9edély

A hitelminősítéshez szükséges dokumentumok:

Egyéni vállalkozó esetén:
magánszemé yné| szül<sé9es iratok, kivéve

munl<áltató] lövedelemizaqolás
-vá]|a]kozói gazolvány vagy NAV által l< bocsátott
adószámmal eJlátott nyilvántartásba vételt Jgazoló

o l(]rat

30 napnál nem régebbi NAV folyószámia kivonat

-adóbeval|ás és EBEV nyugta

Gazdá|kodó szervezet esetén:
30 n.rpnál nem ré9ebbi cégl<ivonat

ajáírási címpéldány a szerzódést aláíróktól
-30 napnál nem régebbi NAV fo|yószámla kivonat

] even beIu'ala|<uIt cég eseten aZ ügyVezeto.

né1 a kültag kezességvá|la|ása szüksé9es

A hitelminősítés eredményétől fúggően egyéb dol<umentumok is szükségesek lehetnek!

Felhívjul< szíves figyelmét, hogy jelen ajánlat kizárólag tájékoztató jellegű, nem jelent a Merkantil Csoport részéről
l<ötelezettségvállalást, és annak módosítására is kizárólag a Merl<antil Csoport jogosult, A kockázatvállalás vi9le9es feltételeinek
megállapítására csak a Merkantil Csoport szabályzatai szerinti teljes l<örű hitelbírálati folyamat során kerülhet sor, melynek keretében
a Finanszírozó a jeleríajánlatban rö9zítettől eltéró döntést is hozhat,

Kérjük olvassa el a l<övetl<ező oldalon lévő tájékoztatónkat!
Figyelmébe ajánljuk a honlapunkon elérhető termékleírásokat, tájékoztatókat, hirdetményeket (www.merkantil.hu).

Köszönjül<, hogy érdeklődésével megtisztelte cé9ünket!
Ha bármilyen további kérdése van, kérjük hívja lízingvonalunkat: +36 1268-6868!

A MlELoBBl VISZoNTLATASRA!

NAV á]ta k]boc5átott a legutóbbi adóévre vonatkozó NAV jöVedelem ]qlaZo]ás, Amennyiben a magánszeméIy i9ényló ügyfél a 5aját tulajdonában lévó cé9nél dolqozik, akkor

i ll,]l]5z loza5 termek (ere5kedés adásvetel fnanszitozása 362 5uzuk] akc]ó 2019 000-

4 7o0 o00,- Ft

/o

80 % 3 760 0oo,- Ft

6O hónap
o
731- 60.



Kistelek Baks Balástya Csengele Ópusztaszer Pusztaszer Összesen
Lakos (fő) 7 230 2 057 3 495 2 019 2 172 1 421 18 394
Induló/sajátrés Ft 940 000 369 479 105 120 178 607 103 178 110 997 72 618
60 Havi törlesztés Ft/hó 73 763 28 994 8 249 14 016 8 097 8 710 5 698


