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Máté Gábor polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Megállapítom,
hogy a képviselő-testület határozatképes, a hét fős tagságból jelen van négy fő. Egy napirendi
pontot küldtünk ki, ami a téli tüzelővel kapcsolatos, illetve én ma délelőtt kaptam egy telefont
Nagy Sándortól, az autó részesedés témájában. Ő tett egy javaslatot, hogy hogyan tudnánk átlépni
ezen a dolgon, ami számunkra egyrészt fölmerült kérdés és van lehetőség arra, hogy egy olyan
határozatot hozzunk, ami ezt át tudja lépni. Ha a képviselő-testület hozzájárul akkor egy második
napirendi pontként előadnám. Akkor eldöntjük, hogy maradunk-e az eredeti döntésnél vagy
módosítsunk-e rajta. Ez a javaslatom lenne a napirendi pontok kiegészítéseként.
Sági Mihály képviselő:
hozzájárulásához?

Most

csak

kérdezem,

hogy bizottsági

ülés

nem

kell

az

autó

dr. Jaksa Tibor aljegyző: Nem látom, hogy hol van ebben a sürgősségi dolog?
Máté Gábor polgármester: Tolhatjuk odébb is, ettől még elmondom.
Sági Mihály képviselő: Én azt javaslom, hogy most ne tárgyaljuk.
Máté Gábor polgármester: Akkor csak elmondom tájékoztatásként. Én azt mondom, hogy legyen
napirendi pont. Lehet-e napirendi pont?
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Anyagi kérdésről van szó, pénzbeli hozzájárulásról van szó, az SZMSZ
azt mondja, hogy a pénzügyi bizottság hatáskörében eljáró bizottság minden ilyen anyagi vonzatú
kérdést előzetesen véleményeznie kell. Ez persze igaz, erre a szociális tűzifa történetre is, ott a
határidő rövidsége, illetve a vitán felülisége hozta így. Ha szavazásra bocsátod a napirendi
pontokat, ezzel a két napirendi ponttal és nem fogadja el a testület, akkor majd lépünk tovább. Az,
hogy nem vesszük napirendre, mert az egyik képviselő már nem támogatja eleve, akkor nem is
lehet róla beszélgetni utána.
Máté Gábor polgármester: Én tartom magam továbbra is a napirendi pont kiegészítéshez. Ennek
a történetnek nincs jogi aggálya.
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dr. Jaksa Tibor aljegyző: A képviselő-testület a legfőbb döntéshozó szerv, a bizottságnak
véleményezési jogköre van. Ha ennek most akkora jelentőséget biztosítunk akkor nem lesz ebből
döntés.
Sági Mihály képviselő: A két napirendi pontot, ha van rá mód akkor külön szavazzuk meg, az
elsőt minden képpen támogatom, a másodikat meg megszavaztatod.
dr. Jaksa Tibor aljegyző: A napirend elfogadása egy döntés.
Máté Gábor polgármester: Nekem van egy kiegészítő javaslatom egy plusz napirendi pontra.
Csak azt szavazzuk meg, hogy azt felvegyük-e vagy se és utána majd szavazunk egyben.
dr. Jaksa Tibor aljegyző: A napirendi pont elfogadása egy határozatot igényel. Ha te azt
bocsátod jelenleg szavazásra, hogy két napirendi pontot kérsz megtárgyalni akkor ez igen vagy
nem. Ha nem akkor majd utána eldöntjük, hogy mi lesz.
Máté Gábor polgármester: Ha nem tudunk most döntést hozni akkor a következő testületi
ülésen megtárgyaljuk.
Sági Mihály képviselő: Mivel mind a két napirendi pontot meg kellett volna a bizottságnak
tárgyalni ezért én azt javaslom, visszavonom, hogy ne tárgyaljuk, majd a második napirendi
pontnál hozunk egy döntést.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Aki az előbb említett kiegészítéssel a napirendi pontokat
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
4 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
60/2019.(VII.23.)Kt. határozat
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az alábbi napirendi pont
megtárgyalását:
1.) Pusztaszer Községi Önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatás saját forrás vállalása
2.) Anyagi hozzájárulás 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.) Irattár

1. napirendi pont: Pusztaszer Községi Önkormányzat szociális
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás saját forrás vállalása

célú

tüzelőanyag

Máté Gábor polgármester: Az első, hirtelen kaptunk egy felszólítást, hogy augusztus 1-ig meg
kell hoznunk a téli tüzelővel kapcsolatos képviselő-testületi határozatunkat, ami a tüzelővel
kapcsolatos önrész vállalásáról szól. Mivel a rendszerben az van, hogy maximum 10q-át adhatunk
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egy kérvényezőnek és általában ilyen 40-45 fő az, aki igényel általában. Szeretnénk minden
képpen differenciálni, ezért azt gondoltuk, hogy mindenkinek nem akarunk 10q-át adni mert abban
nincs differenciálás és van, aki jobban rászorul. Egyébként sem adják meg a teljes összeget
ráadásul a fuvarköltségek meg minden egyéb ezen felüli költséget hozzá kell igazítanunk. A
javaslatunk az, hogy ez a 400q legyen megrendelve, aminek az önereje 254 000 forint.
Természetesen dönthetünk nagyobb mennyiségről is, de maximum 540q-át tudunk igényelni
legfeljebb.
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Ebben az összegben benn van a fuvar is?
Máté Gábor polgármester: Nincs, plusz a fuvar. 180 egy fuvar, de akkor az már két fuvar lenne,
ezt most olyan 1,5 fuvar. Úgy tudnánk egy megoldani, hogy Misi két egész fuvart hozna és abból
egy része a mién, így nem kellene egy fél fuvart elhozni egy egész költségén. Arányos lesz a fuvar
költsége a tömeghez.
Sági Mihály képviselő: Én hamarabb megismertem, mert Gábor rögtön megkeresett, hogy van-e
rá lehetőség, hogy elhozzuk, természetesen mindig van. A gondom ott van és már Gábornak is
elmondtam, meg a pályázó hölgynek is, hogy az árat amit bemutattam, ami most 44 500 forint itt
tonnájáról beszélünk, egy raklapról, az július 31-i érvényes. Az őszi szén árakat augusztus 10 és
augusztus 30 között határozzák meg. Itt a gazdasági év nem úgy kezdődik, hogy január, hanem
egy tüzelési szezon. Lehet, hogy nem lesz meg az a 440q, hanem valamennyivel kevesebb. Ha
megint van az a lehetőség, hogy az önkormányzat 38 000 plusz fuvardíjért kapja a szenet, én meg
csak 32 000 forintért akkor ott megint lesz egy picike lehetőség arra, hogy még attól is többet
kapjunk.
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Én meg azt olvasom ki ebből, amit a Sági képviselő úr mond, hogy ha
esetleg emelkedik az ár akkor mi nem biztos, hogy tudunk annyit rendelni vagy több pénzt kell
hozzá tennünk. Ez akkor esetleg egy újabb testületi határozatot fog igényelni. Most a pályázati
kiírás arról szól, hogy kell a pályázat beadásához határozatot hozni.
Máté Gábor polgármester: Ez az önerőre vonatkozik pillanatnyilag a mennyiségre nem, mert az
önerőt ehhez a mennyiséghez igazítottuk. Ha az önerőhöz kötjük magunkat továbbra is, akkor a
mennyiségen fogunk csökkenteni. Ha azt mondjuk, hogy maradjon inkább a mennyiség, de azt
sem tudjuk a mennyiség mennyi lesz mert eddig még soha nem kaptuk meg azt, amit kértünk.
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Tavaly augusztus 31-ig kellett ezt a döntést meghozni.
Máté Gábor polgármester: A lényeg az, hogy a múltkor megbeszéltük, hogy fát nem nagyon
szeretném, mert az egyéb más bonyodalmakkal jár. Tavaly nem hallottam panaszt a szénre,
minden gördülékenyen ment, könnyen ki lehetett vinni, nem kellett túl sokat foglalkozni vele. Aki
ezt így elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
4 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
61/2019.(VII.23.)Kt. határozat
Tárgy: Pusztaszer Községi Önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatás saját forrás vállalása
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be a
belügyminiszter által a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatására kiírt pályázaton.
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete igazolja, hogy 254 000,- Ft, azaz –
kettőszázötvennégyezer – forint összegű saját forrás biztosítását vállalja az Önkormányzat 2019.
évi költségvetése terhére, 400 q barnakőszén beszerzéséhez.
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Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a szociális célú tűzifában
vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
Határidő: 2019. augusztus 1.
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóság
4.) Gazdálkodás helyben
5.) Irattár

2. napirendi pont: Anyagi hozzájárulás a Kisteleki Térségi Járóbeteg Szakellátó Kft.
gépjármű-beszerzéséhez
Máté Gábor polgármester: Második napirendi pont. Ma hívott föl Nagy Sándor és kérdezte, hogy
valóban úgy van-e, hogy nem támogattuk az autót. Mondtam, hogy igen, mert egy csomó
információ hiányban szenvedtünk, nem volt világos, hogy a meglévő autónak mi lesz a sorsa, a
többi önkormányzat, hogy vélekedik. Annyi információ van pillanatnyilag, hogy csak Ópusztaszer
és mi nem támogattuk a dolgot. Egy hirtelen felindulásából Nagy Sándor azt mondta, hogy akkor
odaadják nekünk az autót, nyilván nem ez a lényeg. Azt mondta, hogy ha ez gond számunkra
akkor kikötéseket tehetünk a támogatás mellé. Azt mondjuk, hogy igen támogatjuk 5 éven
keresztül havi 5700 forint plusz első alkalommal 72 618 forint. Összességében olyan 3-400 000
forintos tételről beszélünk öt éven keresztül. Hozhatunk egy olyan határozatot, hogy azt mondjuk,
hogy olyan formában támogatjuk ezt dolgot és fogadjuk el, ha a meglévő járműnek az eladásából
keletkező bevételt azt ebből az árból majd leszedik és akkor annyival csökkentik majd a
befizetendő összeget. Én még azt is javasolnám, hogy az eladásnál legyen a 6 településnek
elővásárlási vagy mérlegelési joga. Így már én el tudom képzelni, hogy jó lehet a konstrukció
ebben a formában. Ennyi az információ most így hirtelen.
Sági Mihály képviselő: Úgy emlékszem, ha jól emlékszem és mindannyian ott voltunk, hogy első
alkalommal se az összeget vitattuk.
Máté Gábor polgármester: Így van, nem az összeggel volt probléma.
Sági Mihály képviselő: Nem az összeget vitattuk, hanem ahogy ide terjesztették, hogy mi lesz a
mostani akár 1 000 000 forint akár 800 000 forint, az aztán ebbe beszámol. Majd amikor ez 5 év
múlva megint venni akarnak egy másikat, akkor ennek az árával megint mi lesz, akkor már nem
tudja csökkenteni, akkor már lehet az, hogy a másik autóvásárlásba beszámolja. Ez a két
problémánk volt, hogy csak az eladó terjesztette ki, hogy mennyire jön ez ki, az se hogy ez kinek a
tulajdonába kerül. Ne húzzunk ki az én véleményem az, de minden képpen valahol csökkentsék
annak az árával, ami onnan befolyik és ha az önkormányzatok közül van valaki, aki megveszi az
legyen az első. Így el tudnám fogadni én is és akkor hozzunk határozatot.
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Illetve az is probléma volt még, hogy ez az 5000 valamennyi havonta
azért beleférne abba a 210 000 forintba.
Máté Gábor polgármester: Igen, miért nem úgy csinálták, de ebbe már ne menjünk bele. Ha
hozzá csapta volna ezt az összeget, észre se vettük volna. Nem baj, mert így most viszont tudunk
azzal sáfárkodni, hogy akkor annak az autónak az eladási ára kerüljön bele ebbe a rendszerbe,
azzal csökkentsék majd le ezt a költséget, illetve a 6 településnek elővásárlási joga legyen. A mi ki
Suzukink orrán-száján vérzik, érdemes lenne 1-2 embernek megnézni, aki ért hozzá, hogy
akarunk-e ezzel mi foglalkozni vagy se. Olyan állapotba van-e, hogy arra, hogy itt a faluba
járkáljunk alkalmas-e.
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Azt majd te lediktálod, hogy szóljon ez a határozat, mert én ebből most
semmit nem értek, mert itt most erre a 4 700 000 forintra csináltak egy ilyen osztást, szorzást. A
4 700 000 forint, ha abból most levonom, ha 800 000 forintot ér a jelenleg ügyeleti gépjármű,
akkor már csak 4 000 000 forintot kell durván szétosztani.
Máté Gábor polgármester: Az elvet fogjuk elmondani, hogy ezt az összeget az eladási ár alapján
majd arányosan csökkentsék le.
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Sági Mihály képviselő: Ennek a járműnek ÁFA-ja van, azt visszakérik, akkor az annyival csökken,
vagy nem?
Máté Gábor polgármester: Ez jó kérdés, ezt is föltehetjük.
Sági Mihály képviselő: Viszont, ha az önkormányzat rosszul gondolkodik és nem a lízingből veszi
ki, hanem van egy másik formája, hogy az utolsónál van egy nagyobb részlet, akkor ott az ÁFA
visszaigényelhető. Ekkora összegű autónál ez milliós nagyságrendű tétel.
Máté Gábor polgármester: Ezt azért tudni kell, hogy mi van az ÁFA-val kapcsolatosan.
Sági Mihály képviselő: A kormány adott egy olyan lehetősége, hogy aki új autót vásárol még én
vállalkozó is az ÁFA-ját visszakérhetem. Én támogatom.
Máté Gábor polgármester: Ezt az ÁFA kérdést még tisztázzuk, azért is mert egyrészt ez téma
támogatni fogja az összes többi településnek a rendszerét, ők is örülni fognak ennek a
gondolatnak. Az ÁFA-t utána be fogom dobni, hogy mi van vele, az legyen, hogy a költség a 6
településre lakosság arányosan szétosztva mínusz az eladási érték.
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Akkor, hogy szól a határozati javaslat, vagy hozunk erről egyáltalán
határozatot?
Máté Gábor polgármester: Az elveket helyre tesszük és én még az ÁFA-ra rá fogok kérdezni.
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Most ez van olyan állapotba szerintetek, hogy tudunk határozatot
megfogalmazni?
Máté Gábor polgármester: Igen, van. Amennyiben az ÁFA visszatérítésre kerül akkor ez szintén
csökkentő tényező, ez is így belekerülhet.
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Amit én ebből értek, hogy a 4 700 000 forintos értékű gépjármű
beszerzést támogatja a képviselő-testület, de kéri azt, hogy ezt az összeget csökkentse a beszerző,
akit nem tudunk, hogy kicsoda, csökkentse a jelenlegi ügyeleti gépjármű eladásából befolyt
összeggel. Ha a futamidő végén az ÁFA visszatérítésre lenne jogosult a gépjármű beszerző akkor
ezzel az összeggel megint mi történjen, mert azt már vissza nem osztják.
Sági Mihály képviselő: Ezt az összeget valaki kifizeti egy összegbe, az hogy neked részletre
ideadták ezt az autót ezt ki kell fizetni, erről így kap számlát, hogy 4 700 000 forint. Én folytattam
volna azt a mondatot, hogy a jelenlegi gépkocsit a 6 település között.
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Még mindig nem tudom mit lehetne beleírni, ez így nincs előkészítve.
Ez akkor feladat, amikor az, aki pénzt szeretne kapni vegye már a fáradtságot arra, hogy leírja,
hogy mit akar. Arról szólt a testületi határozat, hogy ebben a formában nem támogatja.
Máté Gábor polgármester: Azzal, hogy egy ilyen feltételhez kötjük megtesszük ennek a
kiprovokálását. A határozat az, hogy Pusztaszer község képviselő-testülete abban az esetben
támogatja ezt a vásárlást amennyiben a vételárhoz képest a gépjármű eladásával keletkező
bevétellel ez a befizetendő összeg a 6 település lakosság arányos befizetését csökkenti, illetve
amennyiben az ÁFA visszatérítésre kerül az is hasonló képpen csökkenti a befizetendő összeget.
Sági Mihály képviselő: Így elfogadom én is. Amazt csak megjegyzésként, hogy a települések
között.
Máté Gábor polgármester: Igen természetesen.
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Ez alapján felkérjük valakinek a munkaszervezetét, hogy legyen szíves
konkrét számításokat végezni, hogy havonta mennyit kellene fizetni.
Máté Gábor polgármester: Így van, de még egyelőre semennyit. Aki elfogadja a határozatot,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A
A
A
A

döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő
döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: kizárás indoka: szavazás számszerű eredménye:
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HATÁROZATOK JEGYZÉKE
Sorszám
60/2019.(VII.23.)Kt. határozat
61/2019.(VII.23.)Kt. határozat
62/2019.(VII.23.)Kt. határozat

Tárgy
Napirendi pontok elfogadása
Pusztaszer Községi Önkormányzat szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatás saját forrás vállalása
Anyagi
hozzájárulás
a
Kisteleki
Térségi
Járóbeteg
Szakellátó
Kft.
gépjárműbeszerzéséhez

Határidő
azonnal
2019.08.01.
azonnal
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…/2019.(……)Kt. határozat
Tárgy: Pusztaszer Községi Önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatás saját forrás vállalása
HATÁROZATI

JAVASLAT

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be a
belügyminiszter által a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatására kiírt pályázaton.
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete igazolja, hogy 254 000,- Ft, azaz –
kettőszázötvennégyezer – forint összegű saját forrás biztosítását vállalja az Önkormányzat 2019.
évi költségvetése terhére, 400 q barnakőszén beszerzéséhez.
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a szociális célú tűzifában
vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
Határidő: 2019. augusztus 1.
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóság
4.) Gazdálkodás helyben
5.) Irattár

