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Máté Gábor polgármester: Tisztelettel köszöntöm a csapatot ebben a felállásban az utolsó
tervezett képviselő-testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, a
hét fős tagságból jelen van hat fő. A napirendi pontok kiküldésre kerültek, van-e valakinek további
napirendi pontra javaslata? Amennyiben nincs kérem, aki elfogadja a napirendi pontokat
kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
70/2019.(IX.25.)Kt. határozat
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az alábbi napirendi pontok
megtárgyalását:
1.) Rendelet-alkotás a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról
2.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi
fordulójához
3.) Tag választása a pusztaszeri 002. számú Szavazatszámláló Bizottságba
4.) Döntés vízgazdálkodási feladatok ellátásához nem szükséges ingatlanok átvételéről
5.) Pusztabíró Háza bérleti szerződésének további felülvizsgálata
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6.) Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről
7.) 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: Rendelet-alkotás a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról
Máté Gábor polgármester: Első napirendi pont, rendelet-alkotás a szociális célú tüzelőanyag
juttatásáról.
Sági Mihály képviselő: Tisztelt képviselő-testület! Polgármester úrnak is jeleztem és a bizottsági
ülésen is már, hogy nem is akartam eljönni, de eljöttem a mai felállás szerinti utolsó testületi ülésre,
de ma elkezdődött az almavásár és ha telefonálnak akkor nekem el kell mennem.
Máté Gábor polgármester: Megértjük. Azt gondolom, hogy a bizottsági ülésen végig tárgyaltuk a
dolgokat. A határozat képességünk pedig nem forog kockán. Köszönöm szépen a jelzést. Első
napirendi pont, a tüzelőanyag juttatásról. Alapvetően nem változtattunk a tavalyi rendszeren. Azt
kell tudni, hogy a kért mennyiséghez képest kevesebbet kaptunk, de erre számoltunk is. Ez azt
jelenti, hogy nem fogunk tudni mindenkinek a maximális mennyiséget juttatni. A tavalyi rendeletünk
lett az idei rendszerhez hozzáigazítva.
Sági Mihály képviselő: A bizottsági ülése megtárgyalta, Mesi is jelen volt a bizottsági ülésen és
elfogadásra javasoljuk a napirendi pontot.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen. Aki elfogadja kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő önkormányzati rendeletet alkotta:
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2019.(IX.26.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról
(A hivatkozott önkormányzati rendeletet a mellékletekkel egységes szerkezetbe foglalva a
jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

2.
napirend:
Csatlakozás
a
Bursa
Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához

Hungarica

Felsőoktatási

Önkormányzati

Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási
önkormányzati ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához. Az eddigi alapelvünk az volt, hogy minden
kérvényezőt ilyen vagy olyan formában kisebb vagy nagyobb összeggel szoktunk támogatni.
Pillanatnyilag még nyilván nem erről van a döntés. Csak arról szól, hogy részt vegyünk-e ebben a
rendszerben? Számolva azzal, hogy az iskoláztatási támogatásba nem vontuk be a felsőoktatásba
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részt vevőket, mert van a Bursa Hungarica, amit ha összeségében veszem akár nagyobb összeg is
lehet. Én mindenképpen elfogadásra javasolnám.
Sági Mihály képviselő: A bizottság is elfogadásra javasolja.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
71/2019.(IX.25.)Kt. határozat
Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi
fordulójához
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához.

a

Bursa

Hungarica

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint
az elektronikus adatbázis használatáról” című dokumentumot aláírja.
Határidő: 2019. október 2.
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
4.) Gazdálkodás helyben
5.) Irattár

3. napirend: Tag választása a pusztaszeri 002. számú Szavazatszámláló Bizottságba
Máté Gábor polgármester: Tag választás a pusztaszeri 002. számú szavazatszámláló bizottságba.
Körmendi Zsuzsa indulásával ott egy tag kiesett a bizottságból. Ide kerestünk egy vállalkozó fiatalabb
tagot, akivel a későbbiekben is jó eséllyel számolhatunk.
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Körmendi Zsuzsa képviselő-jelöltként való indulása miatt ő a 002-es
számú szavazatszámláló bizottság választott tagja a továbbiakban nem lehet, ez összeférhetetlen a
tisztségével. A Csillag Renáta Pusztaszer Tanya 160. szám alatti lakost kértük fel első képpen, hogy
vállalná-e ezt a tisztséget. Vállalt a tisztség ellátását és hozzájárult ahhoz, hogy itt nyilvános ülés
keretében tárgyaljuk az ő megválasztását. Én mint Helyi Választási Iroda vezetője teszek
előterjesztést arra, hogy akkor kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy őt a pusztaszeri 2-es
számú szavazatszámláló bizottságba tagnak megválasztani szíveskedjenek.
Sági Mihály képviselő: A bizottság tárgyalásra alkalmasnak találta. Én javaslom elfogadásra.
Máté Gábor polgármester: Van-e esetleg hozzászólás, ellenvetés, más javaslat? Amennyiben
nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A
A
A
A

döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: kizárás indoka: szavazás számszerű eredménye:
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6
0
0
a

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

72/2019.(IX.25.)Kt. határozat
Tárgy: Tag választása a pusztaszeri 002. számú Szavazatszámláló Bizottságba
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 23. §-ában foglaltak alapján a pusztaszeri 002. számú Szavazatszámláló Bizottság
tagjának Csillag Renáta 6769 Pusztaszer, Tanya 160. szám alatti lakost megválasztja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Jaksa Tibor aljegyző, Helyi Választási Iroda vezetője
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) 002. Szavazatszámláló Bizottság elnöke
4.) Irattár

dr. Jaksa Tibor aljegyző: Köszönöm szépen. Ha már szavazatszámláló bizottságokról beszélünk
október 4-ig van arra lehetőség, hogy független jelöltek, jelölő szervezetek szavazatszámláló
bizottságba kettő-kettő tagot, a helyi választási bizottságba pedig egy-egy tagot delegáljanak
megbízottként. Aki akár önkormányzati képviselő-jelöltként akár polgármester-jelöltként indult,
lehet delegálni, ennek a határideje október 4-e péntek 16 óra. Eddig kettő delegálás érkezett a
FIDESZ-KDNP részéről Grószné tanárnő, illetve Csorba Pista a szokásos módon bekapcsolódik ebbe
a munkába. Más részről még egyelőre delegálás nem érkezett. Örülnék neki, ha ez minél tágabb
körben lenne mert öt fővel kell, hogy működjön aznap minimum a szavazatszámláló bizottság. Ha a
három választott tagból, illetve a delegált tagokból nem jön össze az öt fő, akkor póttagot kell
bevonnunk.

4. napirend: Döntés vízgazdálkodási feladatok ellátásához nem szükséges ingatlanok
átvételéről
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen. Közben köszöntöm Sándor Katát a járási hivatal
részéről. Jelzem, hogy a harmadik napirendi pontnál tartunk. Negyedik napirendi pont, döntés
vízgazdálkodási feladatok ellátáshoz nem szükséges ingatlanok átvételéről. Körülbelül egy pár hete
kaptunk az ATIVIZIG-től egy megkeresést, hogy négy helyrajzi számon nyilvántartott vízelvezető
csatornaként nyilvántartott területeket átadnának az önkormányzat kezelésébe. Olyan formában,
hogy ennek a feladat ellátáshoz a megítélésük szerint nem szükségesek. Mi erről nem vagyunk
meggyőződve, mert ezek valamikor működő csatornák voltak. Konkrétan mondom, akinek
helyismerete van, a Mucsi tanya az 5-ös mentén a Mucsi Antal féle tanyától a Tóth Tamás felé vezet
egy csatorna utána arra derékszögben a Papp Tibor féle repülőtér déli dél-keleti oldalán jönne végig
egy csatorna, amit már részben a szél befújt, részben talán be is temették, hogy ne legyen útban
senkinek. Aztán ez folytatódnak tovább az Ocskó Dezső féle libás tanya mellett. Én azt gondolom,
hogy szeretnék személyesen találkozni egy vízügyi szakemberrel, aki elmagyarázza, hogy arra miért
nincs már szükség. Amikor 2010-ben volt az a nagyobb belvíz akkor azért ott volt bennrekedt víz.
Ez a bent rekedt víz onnan nem tud elfolyni csak majdnem csak ezen a vonalon, vagy megkérdezném
a szakembereket, hogy azzal mit tudunk kezdeni, ha itt azt mondjuk, hogy erre már nincs szükség
a megítélésünk szerint. Mi lesz akkor, ha a mai világban extrém esőzésekre is számíthatunk,
előfordulhat, hogy pár óra alatt 100 ml eső is leesik, és ott megálla a víz akkor annak milyen
következményei lehetnek, hova fog az a víz menni. Ez egy tollvonással nem szeretném elintézni
ezért azzal az ötlettel fordulnánk a vízügyhöz, hogy egy személyes egyeztetést kezdeményezzünk
az átvételről mielőtt ezt a döntést meghoznánk. Egy ilyen döntést kellene hozzunk, hogy ezt egyelőre
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mivel megfelelő szakmai alátámasztása nincsen ennek a kérésnek ezért egy terület bejárással
összekötött szakmai konzultációt tartunk szükségesnek.
Sági Mihály képviselő: A bizottság megtárgyalta, ennél részletesebben, megnéztük a térképen is.
Mi van, ha visszaadják és egy év múlva köteleznek bennünket, hogy építsük ki a csatornát. Ezeket
le kell írni, ezért a bizottság úgy javasolja elfogadni ezt, ahogy a napirendi pontban szerepel, hogy
igenis egyeztetések után mondja ki a vízügy, hogy erre többet nem lesz szükség. Akkor majd eldönti
a képviselő-testület, hogy mit csinál vele. A bizottság nem tudja azt javasolni, hogy vegyük vissza
ezeket a területeket mert egy beszorult területekről van szó. Nem akarjuk visszavenni a bizottság is
úgy javasolja.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm.
Ocskó László képviselő: Osztom a bizottság véleményét. Hirtelen mikor elolvastam ezt akkor az
jutott az eszembe, összeadtam és 2,5 ha területről van szó és az ott lévő földtulajdonosoknak el
lehet adni konzultáltam egy illetővel és ő is ugyanezt mondta, hogy jön egy hatalmas belvíz és
kötelezik az önkormányzatot, hogy állítsa vissza az eredeti állapotot. Ez csak nyűg lenne a falunak,
nem haszon.
Máté Gábor polgármester: Azután lenne belőle haszon, csak mi vennénk a nyűgöt a nyakunkba.
Ocskó László képviselő: Az a helyes döntés, hogy igenis ők állítsák helyre az ő költségükön, mert
ez egy működő csatorna volt valamikor, szakmailag nem hiszem, hogy tudnak olyan alátámasztani,
hogy erre miért nincs szükségük. Nem azért építették ki ezeket a csatornákat valamikor, ennek
valami oka volt.
Máté Gábor polgármester: Egyet értünk akkor. Egyéb kérdés, hozzáfűzni való? Amennyiben nincs,
akkor aki ezt a javaslatot elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
73/2019.(IX.25.)Kt. határozat
Tárgy: Döntés vízgazdálkodási feladatok ellátásához nem szükséges ingatlanok átvételéről
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelenleg nem szándékozik tulajdonába
venni az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság részéről felajánlott, vízgazdálkodási feladatok
ellátásához nem szükséges ingatlanokat (Pusztaszer külterület 033/12, 029/24, 029/23, 029/25,
029/26).
A Képviselő-testület tisztelettel felkéri az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatóját, Dr.
Kozák Péter urat, hogy helyszíni szemlével egybekötött szakmai egyeztetés történjen a felsorolt
ingatlanok további jogi sorsának rendezése érdekében.
Határidő: azonnal, az egyeztetés vonatkozásában soron következő testületi ülés
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
4.) Irattár
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5. napirend: Pusztabíró Háza bérleti szerződésének további felülvizsgálata
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, Pusztabíró Háza bérleti szerződésének
további felülvizsgálata. Továbbra is küzdünk a bérleti szerződés körül. Tárgyaltunk az Ildikóval egy
beadványt adott is ezzel kapcsolatban. A pályázati összeg jelentős része elmondása szerint itt kerülne
felhasználásra ezzel együtt én azt gondolom, hogy az eddigi működtetése a Pusztabíró Házának a
Bergendóc Szövetkezet részéről nem megnyugtató számunkra. A bérleti szerződést felmondani
viszont közös megegyezéssel lehet. Én azt látom, hogy az Ildikót rá tudjuk venni a közös
megegyezésre, de mivel ebben a beadványban ő nem mondta és nem nyilatkozta le csak, amikor
együtt tárgyaltunk akkor azt mondta, hogy éppenséggel lehet, de ebben a beadványban erről
egyáltalán nem beszélt. Most egy oldalúan nem tudunk döntést hozni, viszont a bizottság egy
salamoni döntést hozott.
Sági Mihály képviselő: Igen, benne van a jegyző úrnak a kérése is a bizottság javaslatában, amit
ma a testület elé terjeszt. Figyelembe vettük azt, hogy most választások lesznek, lesz ott mit csinálni
nem ezzel kellene az első testületnek foglalkozni, hogy döntsön ebben a kérdésben. Mi azt a
határidőt, amit az elmúlt testületi ülésen hoztunk, hogy szeptember 30-ig rendeződjön le november
30-ig kitolnánk ezt a határidőt, ha a képviselő-testület is egyetért vele mert most talán nem ez a
legfontosabb. Természetesen azzal a föltétellel, hogy továbbra is ha a lehetőségek adottak akár
hamarabb be lehet fejezni ezt de ne kényszerítsük az önkormányzatot olyanra, amit nem tud
megcsinálni. Ha a képviselő-testület egyetértene vele, hisz tudjátok, hogy a bizottság a múltkor
nagyon határozott volt ebben a dologban mégis most figyelembe vesszük a mostani beadványt, ezért
november 30-ig kitolnánk ezt a határidőt, ha egyetértetek vele. Köszönöm szépen.
Máté Gábor polgármester:
kézfelemeléssel jelezze.

Hozzáfűzni

való? Amennyiben

nincs,

aki

elfogadja,

kérem,

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
74/2019.(IX.25.)Kt. határozat
Tárgy: Pusztabíró Háza bérleti szerződésének további felülvizsgálata
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Bergendóc Szociális
Szövetkezet tájékoztatását a Pusztabíró Háza bérleti szerződésének közös megegyezéssel történő
megszüntetésével kapcsolatban, és az ügy további tárgyalását a Képviselő-testület 2019. novemberi
ülésére halasztja.
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Bergendóc Szociális Szövetkezet
4.) Irattár

6. napirend: Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről
Máté Gábor polgármester: Egyebek, illetve tájékoztatóm részeként megjelent az önkormányzati
bérlakásokkal kapcsolatos pályázat az úgy nevezett szolgálati lakások felújítását szolgálja. Ebben a
kistérségi rendszer alapján egy 8 000 000 forintos beruházási érték áll rendelkezésünkre. A pályázati
kiírásban azért nem tudtunk eddig ebben komolyabbat lépni, mert először az volt a meglátás, hogy
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egészségügyben dolgozók által lakott lakásokra lesz ez, és határozottan az volt az első elképzelés,
hogy a pedagógus lakásokra nem. A kiírásban végül a racionális elképzelés érvényesült a
közalkalmazotti és köztisztviselői munkakörben dolgozók vagy az egészségügyben háziorvos vagy
fogorvosként működő személyek által lakott önkormányzati tulajdonú lakásokra lehet pályázni.
Nekünk összesen öt ilyen lakásunk van. itt az udvarban lévő ikerháznak az egyikben Mesi a másikban
Rozika lakik. Rozika, mint felsőfokú bölcsődei dolgozó lefedi ezt a kritériumot, nem tudtunk még és
nem kaptunk még választ arra, hogy az Emese által lakott lakás, mint egészségügyben dolgozó nem
háziorvos és fogorvos az asszisztensre milyen értékelés vonatkozik. Erre még minden képpen választ
kell kapjunk. A védőnői lakás az óvoda mellett teljes mértékben belefér a rendszerbe, illetve van az
emeletes házban a két egymáson lévő lakásunk, amiben két pedagógus lakik szintén bevonható ebbe
a rendszerbe. Azt kellene eldöntenünk, hogy melyik irányba adjuk be a pályázatot. Azt gondolom,
hogy a 8 000 000 forint három blokkról van szó, vagy a társas házban lévő két lakást tudja lefedni
valamilyen szinten. Nyilván addig tudunk terjeszkedni ameddig ér ez a 8 000 000 forint. Ha a Rozika
és Mesi által lakott lakásról beszélünk nyilván az egész házban kell gondolkodnunk meg a védőnő
esetében kell gondolkodnunk egy házban még. Erről kellene véleményt nyilvánítani és nem baj, ha
döntést tudnánk hozni, hogy melyik irányba mozduljunk el. 23-án nyílt meg a pályázat és október
20-ig kell beadni. Árajánlat kell hozzá, tervezői munkák, engedélyes terveket nem kell hozzá
készíteni kivéve, ha gázfűtésnek nekimegyünk, akkor viszont igen. A gázt akkor terveztetni kell,
mert ma már csak kondenzációs gázkazánt tudunk beépíteni és azt feltétlen terveztetni kell. Önerő
nem kell hozzá. Itt egy olyan döntés kellene, hogy melyik lakásnak menjünk neki. Ez most az első
éves pályázati kiírás nem azt jelenti, hogy a későbbiekben 2021-től nem lesz egy újabb ilyen
lehetőség, mert azért erősen be lett korlátozva az elérhető maximális érték. Ennél többet
pályázhatnánk elvileg a térségben van egy ilyen helyzet, hogy ez az összeg áldozható erre most. A
Magyar Falu Program egy hosszabb program a későbbiekben ütemezhetjük majd a következőt is.
Nyilván amelyiknek az eladására kisebb esély van azzal lenne célszerű foglalkozni, mert amit
eladásra szánunk vagy amire van szándék megvásárolni arra kár ezt rákölteni, mert ennyiért nem
lehet eladni utána. Még annyi, hogy 10 évig nem eladható utána.
Nagy Emese képviselő: Azt szerettem volna mondani, hogy az önkormányzatnak kellene onnan
indulni, hogy melyik az a két lakás amelyiket biztos meg szeretné tartani. Akár lehet az is amelyik
az önkormányzat mellett van, mert szerintem arra érdemes pályázni. Azt kellene körül járni, hogy
melyik és miért az. Valami szempont alapján kellene kiválasztani, hogy melyik az amivel hosszú
távon, mert hiszen az önkormányzat célszerű hogy legyen egy-két olyan lakása ami talomba van és
bármikor fölhasználható.
Máté Gábor polgármester: Számolva azzal, hogy a védőnői lakást Icáék szándékoznak
megvásárolni ezért az szóba sem kerülhet ilyen alapon. Viszont ez a két ház, ami itt van faluképileg
is jó lenne, ha rendeződne a külső állapota, itt van bent a központban, tetőcsere stb. Ugyanakkor
egy helyrajzi számon van az önkormányzati épülettel e mellett minden képpen ez szólna. A másiknál
pedig, hogy az egy blokkosított lakás viszont az egy 30 éve épület lakás, nyilván az akkori rendszerek
szerint. A nyílászárók, amik elég neccesek benne. Itt ennél a lakásnál viszont a nyílászárókkal nem
kellene foglalkozni mert azt elkészítettük. Nálam, ha rangsort kellene tenni akkor én ezt a blokkot
tenném első helyre másodiknak azt és harmadiknak pedig a védőnőjét.
dr. Jaksa Tibor aljegyző: A jegyzőkönyv kedvéért az első blokk az Emeséék, a második a Diófa
utcai, a harmadik pedig a védőnő.
Sági Mihály képviselő: Szeretném elmondani, hogy a bizottság ezt nem tárgyalta, semmilyen
álláspontot nem javasolt a képviselő-testület felém, rábízta a képviselő-testületre. Itt most nem,
mint bizottsági elnök csak, mint sima képviselő mondom én a javaslatomat és nem személyre szólók.
Én első helyre azt a blokkot tenném, második helyre a mostani régi épületet én a harmadik helyre
nem tennék semmit mert ha nem választások vannak el is kell volna talán. A Diófa utcai lakásokra,
talán mivel egy blokkban van a 8 000 000 forint megközelítőleg elég lehet rá. Az én javaslatom,
hogy az emeletes ház legyen az első, a második ez és nekem nincs harmadik javaslatom. Köszönöm
szépen.
Máté Gábor polgármester: Egyébként az is gond lehet, hogy Mesi lakik benne nem biztos, hogy
egyáltalán nekimehetünk ennek a lakásnak. A kettő közül bármelyik lehet. Itt két dolog szól ellene
ebből a szempontból esetleg, hogy Mesi megvenné meg esetleg a pályázatba ennek nem is mehetünk
neki. Jó lenne, ha itt a falu központban egy jobb állapotú épület lenne, körülbelül ennyi szól mellette.
A Diófa utcában a tetőhöz nem kellene hozzányúlni, nyilván le kellene hőszigetelni kívül, mint ahogy
a Szász Gergőé meg van, az összeg nyílászárót ki lehetne cserélni. Tímeánál a gázkazánt ki lehetne
cserélni kondenzációs gázkazánra, a kéményt hozzá kellene igazítani, de akkor már a másik kéményt
is hozzáigazítani.
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dr. Jaksa Tibor aljegyző: Az állékonysággal ott nincsen baj?
Máté Gábor polgármester: Ott a süllyedés azért volt, mert kiástak egy vízvezetéket és azt utána
nem megfelelően rakták vissza. Nyilván az süllyed egy darabig utána megáll. Ott van rendes
alapozás, nyilván ezt is meg kell vizsgálni, hogy tudunk-e valamit hozzátenni. A jövő héten fölmérjük
a terepet a lakókkal együtt, hogy mi az, ami javításra szorul.
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Nekem is első körben az volt a gondolatom, hogy a Diófa utcait
kellene felújítani, de azon is gondolkodtam utána, hogy melyik az eladhatóbb, ha majd kívülállónak
kell eladni.
Máté Gábor polgármester: Akarjuk-e eladni kívülállónak, én nem adnám el kívülállónak. A kettő
közül lehet vacillálni, de én mind a kettőt jónak tartom.
Ocskó László képviselő: Nyilvánvaló, hogy csak ésszerű keretek között úgy kellene, hogy ahhoz
utána az önkormányzatnak haszna legyen, hogy kevesebb rezsit fizet.
Máté Gábor polgármester: A rezsit nem mi fizetjük, hanem az ott lakó.
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Föl lehet tenni egy olyan határozati javaslatot, hogy elsődlegesen a Diófa
utcai lakás felújítása lenne a rangsorba, másodlagosan a Kossuth utca 47.
Gyurász Sándorné képviselő: Én is ezt az újabb építésűt, mert lehet, hogy az új léte ellenére ott
több javítani való akad, mert itt azért ablak csere már volt, bár nem tudom, hogy milyen égbe kiáltó
bajok vannak még. Ott látványosabb volna a felújítás, több mindenre futná a Diófába.
Máté Gábor polgármester: Egyszerűbb az biztos. Az lehet a probléma egy régebbi háznál, hogy
mikor elkezdi valaki bontani utána egyszer csak rászakad egy olyan dolog amire eddig nem is
gondolt. Van-e még egyéb? Akkor én úgy látom, hogy nincs akadálya annak, hogy a diófa utcai két
lakást célozzuk meg ezzel kapcsolatban. Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
75/2019.(IX.25.)Kt. határozat
Tárgy: Fejlesztési cél meghatározása a Magyar Falu Program „Szolgálati lakás” alprogramra
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében
„Szolgálati lakás” című alprogramra történő pályázat előkészítése érdekében fejlesztési célként a
Pusztaszer Községi Önkormányzat tulajdonát képező Diófa utcai lakásokat jelöli meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Gazdálkodás helyben
4.) Irattár

Máté Gábor polgármester: Köszönöm. További beszámolóm, a templom körül építéssel
kapcsolatban nagyon szépen haladnak az asztalos munkák, gyakorlatilag majdnem minden asztalos
munka készen van. adódott egy olyan probléma, hogy ha a Sanyi összerakja a padokat annak a
tárolása pillanatnyilag nála a műhelyben már nem megoldható, hova tudjuk elrakni. Eddig az ajtókat
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és különböző egyéb zsalukat be tudtuk tárolni a Szoci épületébe a piactérnek a raktár helyiségébe,
de a padok tárolásához egy közel 100 m2-es terület kellene. Aztán azt beszéltük a Sanyival, hogy
hagyja egyelőre a padokat lapra szerelve. Minden kész van, a oldala az ülőkék, támasz, maradjon
így azt el tudjuk tárolni, arra tudunk helyet találni. Amikor odáig jutunk, hogy egy-két hét van addig,
hogy berakják a padokat akkor rakják majd össze. A mai nap kint volt az egyháznak a főépítésze,
eddig a Germán Géza volt a főépítész de ő lemondott erről a funkciójáról és egy új főépítészt nevezett
ki a püspök úr, úgy hívják, hogy Vízhányó Ferenc. Ő a megyénél dolgozott valamikor, kint volt ma
megnéztük az épületet, pillanatnyilag a tető hőszigetelését csinálják, hamarosan a tetőfedés is sorra
kerül. Fölrakták a toronyra a keresztet, várják a statikust, hogy jó lesz-e ez így. Ha a toronynak a
bádogozása is megtörténik akkor egy daruval fogják fölrakni a helyére. Amikor ez a helyére kerül
akkor egy bokrétaünnepet szoktak tartani és itt föl is vetette a Vízhányó Feri, hogy akkor tartunk-e.
az építés folyamatosan megy állandóan vannak munkások, állandóan csinálják. Szerintem nem lesz
kész decemberig, püspök úr is azt mondta, hogy ő is jobban szeretné, ha ez tavasszal lenne átadva,
mert akkor könnyebb egy melegebb időszakban rendezvényt csinálni a templom köré. A padnak az
oldalába kerámia díszítések lesznek, azoknak a készítése is folyamatban van. a 30 000 forintos
iskolakezdési támogatás gördülékenyen lebonyolódott, megkapták az érintettek támogatást,
köszönik szépen több szülő is jelezte, hogy köszönik a támogatást. A Magyar Falu Program keretében
négy pályázat került beadásra ezeket mindegyiket beadtuk. Kisebb-nagyobb hiánypótlásokkal de
gyakorlatilag mindegyik egyenese pályán van. szintén ennek a keretében beadott orvosi eszköz
vásárlásnak az eszközbeszerzései is folyamatban vannak. A BM-he beadott járda pályázatunk, volt
egy 11 000 0000 forintos pályázatunk nem nyert. Ez egy újabb nekifutást igényel majd, egyelőre
kénytelenek vagyunk a központban a nem túl jó állapotú járdákat még viselni egy darabig.
Szeptember 5-én Kiskunfélegyházának a testvér városaiból voltak látogatók, Lengyelországból,
Franciaországból, Spanyolországból. Már voltak egyszer itt ők a Makovecz által épített épületeket
néztek meg itt a környékben. Elsősorban a ravatalozót akarták megnézni és kifejezett kérésük volt,
hogy szeretnék a folyosón lévő kiállítást, meg ezeket a képeket is megnézni és leszerveztük nekik,
hogy hogyan tud egy egész busznyi ember bejönni és közben még Hétvezér emlékműnél is voltunk.
A sportteremenek a tetőszerkezetének az első problémás részét megcsinálták, most várjuk, hogy
olyan eső legyen, ami mutat is majd valamit. A terem részen a mai eső nem mutatott nyomokat, a
szellőző csőnél viszont még most is van. ezt jeleztem a kivitelezőnek és a jövő héten ezzel is
foglalkozni fog. Mindenki megkapta az értesítést róla, hogy pénteken előadás lesz itt a sportpályán.
Körülbelül 80-100 ülőhelyet tudunk biztosítani írtuk a szórólapba, hogy aki biztos akar lenne abban,
hogy ülőhely legyen az hozzon magával valamit. Mészáros Zsolti is mondta, hogy ha megszorulunk
akkor az iskolából is hozhatunk majd ki széket. Benneteket is szeretettel várunk, időjárás probléma
nem lesz. A Hírfutár elkészült és 11 képviselő-jelölt adott be bemutatkozót a többiek nem és a jövő
hét közepén meg fog jelenni.
dr. Jaksa Tibor aljegyző: A csendrendeletet nem találom, Marika kérte az előző testületi ülésen,
hogy az országos csendrendeletet idézzük be a Hírfutárba, nem tudom, hogy miről van szó.
Máté Gábor polgármester: Voltam bent tegnap az ügyeleten egy Grand Vitara megvásárlását
ajánlották fel nekünk mivel jeleztük annak idején, hogy a támogatást az autóra olyan feltételekkel
támogatjuk hogyha az eladott járműnek az ellenértékét majd levonják. Illetve, ha eladásra kerül a
jármű akkor az önkormányzatok elővásárlási joggal éljenek. Ezt ők úgy értelmezték, hogy mi meg
akarjuk venni. Én elmentem és megnéztem. Ez egy három ajtós Grand Vitara, azért mondom el,
hogy nézzetek ti is utána a rendszerbe, 2005-ös gyártású 260 000 km van benne. Viszonylag
elfogadható állapotban van. utána néztem, hogy 1 200 000 forinttól indulnak az öt ajtósnak az árai.
Benzines az autó 1,5-ös 46 kw-os. A bal hátsó sárvédő az át van rozsdásodva, egyébként belülről
nincs lelakva az autó. Ők egyelőre nem mondtak rá összeget. Itt most, ha azt mondjuk, hogy
foglalkozzunk vele akkor utána majd beszélhetünk az összegről is.
Sági Mihály képviselő: Talán előnyére van, hogy biztos, hogy egy tulajdonos, biztos, hogy
Magyarországon helyezték forgalomba, biztos, hogy 260 000 km van benne. Gondolom, hogy mindig
karban tartották, hogy üzemképes legyen.
Máté Gábor polgármester: A kérdés az egyelőre, hogy foglalkozzunk-e vele tovább?
Sági Mihály képviselő: Én azt mondom, hogy igen.
Máté Gábor polgármester: Az biztos, hogy a jelenlegi autónknál sokkal jobb. Mesi, azt kellene
tudni, hogy hol szervizelték ezt az autót. Nekem annyi a gondom vele egyedül, hogy ez az autó rövid
távokra volt használva, nagyon sokat mehetett hideg motorral, ami nem jó egy motornak.
Sági Mihály képviselő: A mai motorok már nem annyira érzékenyek erre.
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Mennyi összeg áll rendelkezésünkre erre?
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Máté Gábor polgármester: Szerintem 1 500 000 forintig el tudunk menni, de szerintem nem lesz
annyi. Akkor lépünk ebben az irányban. Aki a beszámolómat elfogadja, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
76/2019.(IX.25.)Kt. határozat
Tárgy: Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester tájékoztatóját a
két ülés közötti időszak eseményeiről.
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Irattár

7. napirend: Kérdések, bejelentések
Máté Gábor polgármester: Kérdések, bejelentések.
Nagy Emese képviselő: Csak szeretném mondani, hogy a pályázat, ami az egészségügyi
intézményhez lett kiírva eszköz beszerzésre nyertes volt és érkeznek a különböző eszközök. Már egy
része megérkezett, elég nagy káosz van az országban, mert sok pályázat nyert. Kevés, talán két cég
van, aki beszerzi ezeket az eszközöket és egyszerre ilyen dömpinget kapott, hogy mindenkinek kell
ez meg az meg amaz. Az egészségügyi intézményen és a Szocin nem voltak szúnyoghálók körbe
jártuk az ablakossal a területet és minden ablakra egy szúnyogháló lesz.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Egyéb kérdés?
Ocskó László képviselő: Nekem van egy pár gondolatom, hogy az önkormányzatnak van egy pár
mezőgazdasági fölterülete.
Máté Gábor polgármester: Ilyen mezőgazdasági földterület egy van, a szeméttelep környéke, ami
Szabó Sándor bérletében van és vannak belterületiek itt.
Ocskó László képviselő: Meghirdették az emelt szintű jövedelem pótló támogatást az erdő
telepítésre. Esetleg nem lehetne gondolkodni, hogy betelepítené az önkormányzat erdővel ezeket a
területeket?
Máté Gábor polgármester: Erről, ha valaki konkrétumot tud. Az kellene, hogy hol nézhetünk ennek
utána. Elgondolkodhatunk rajta, de miért lenne ez jó nekünk? A bérleti szerződést akkor fel kellene
bontani.
Ocskó László képviselő: Nem hiszem, hogy annyi bérleti díjat fizetnek amennyit erdő telepítésre
adnak támogatást. 12 évre felemelték a jövedelem pótló támogatást tölggyel való betelepítésnél
5 000 000 forintot ad hektáronként támogatást és a betelepítési költséget is kifizeti.
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Döntés vízgazdálkodási feladatok ellátásához
nem szükséges ingatlanok átvételéről
Pusztabíró Háza bérleti szerződésének további
felülvizsgálata
Fejlesztési cél meghatározása a Magyar Falu
Program „Szolgálati lakás” alprogramra
Polgármester tájékoztatója két ülés közötti
időszak eseményeiről
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RENDELET-TERVEZET
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2019.(……) önkormányzati rendelete
a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. § (2)
bekezdésében és 10. § (1) bekezdésének második mondatában foglalt felhatalmazás alapján a
következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Pusztaszer Község Önkormányzata illetékességi területén állandó lakó- vagy
tartózkodási hellyel rendelkező, illetőleg az Szt. 3. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a (3) bekezdés a)
pontjában meghatározott személyekre terjed ki.
2. § A képviselő-testülettől átruházott hatáskörében a polgármester térítésmentesen a rendelkezésre álló
keret kimerüléséig legfeljebb 10 q barnakőszenet biztosít annak, aki
a) saját háztartásában legalább kettő kiskorú gyermek, egyedülálló esetében legalább egy kiskorú
gyermek eltartásáról gondoskodik, vagy
b) a 65. életévét 2019. december 31-ig betölti, vagy
c) az egy háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 22 800,-Ft összeget
és az általa életvitelszerűen lakott helyiséget szilárd tüzelőanyaggal (fa, szén) fűti.
3. § A 2. §-ban meghatározott személyek közül a jogosultság szempontjából előnyt élvez az, aki
a)az Szt. szerinti
aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára,
ac) – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési
támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások
viselésével kapcsolatos támogatásban részesülő) jogosult, vagy
b) a családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.
4. § Az azonos háztartásban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a
támogatás.
5. § A szociális célú tüzelőanyag igénylésére irányuló kérelmeket 2019. november 18. napjáig lehet
benyújtani a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltségén az 1. melléklet szerinti
nyomtatványon.
6. § A támogatás átvételét átvételi elismervény kiállításával kell igazolni 2 példányban, melyből egy
példány az Önkormányzatot, egy példány a támogatásban részesültet illet meg. Az átvételi
elismervényben fel kell tüntetni a támogatásban részesült nevét, a tüzelőanyag fajtáját és mennyiségét,
valamint az átvétel idejét.
7. § A szociális célú tüzelőanyagot 2020. február 17-éig kell kiosztani a rászorulók részére.
8. § A támogatás kizárólagos forrása a belügyminiszter által Pusztaszer Községi Önkormányzat számára
megállapított 828 675,-Ft kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított 500,Ft/q+ÁFA+szállítási költség mértékű saját forrás.
9. § A belügyminiszter által a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L.
törvény 3. melléklet I. 9. a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
támogatása jogcímre vonatkozóan kiadott pályázati kiírás 6. d) pontjának megfelelően a Képviselőtestület vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
10. § A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket el kell utasítani.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2020. május 1-jén hatályát veszti.

Máté Gábor
polgármester

dr. Jaksa Tibor
aljegyző

1. számú melléklet a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról szóló ……/2019.(………) önkormányzati
rendelethez
KÉRELEM
SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZELŐANYAG IGÉNYLÉSÉHEZ

1. Név: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Születési név: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Születési hely és idő:………………………………………………………TAJ szám: …………………………………………………
4. Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Az igénylő bejelentett állandó lakóhelyének címe: ……………………………………………………………………………
6. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: …………………………………………
7. A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe: ………………………………………………………………………
8. Az igénylővel egy lakóingatlanban élők száma: ............. fő.
9. Az egy háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme (igazolás alapján): ……………………,-Ft
10. A 8. pontban szereplő személyek adatai (kérelmező adatait itt nem kell feltüntetni):

Név
/születéskori név is/

Kérelmezőhöz
fűződő
kapcsolat /pl. Születési idő
házastárs,
/év, hó, nap/
élettárs,
gyermek stb./

Családi
állapot

Anyja neve

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel:

rendelkezem

nem rendelkezem

Az alábbi támogatás(ok)ban részesülök (kérjük aláhúzni):
a) aktív korúak ellátására,
b) időskorúak járadékára, vagy
c) települési támogatás.
Háztartásomban halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek:

igen

nem

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Pusztaszer, 2019. …………………………….. hó ……… nap
...........................................................
az ellátást igénylő,
vagy törvényes képviselőjének aláírása

Pusztaszer Községi Önkormányzat
Feladó:
Küldve:
Címzett:
Tárgy:

noreply@emet.gov.hu
kedd 2019. szeptember 3 15:52
pmhiv@pusztaszer.hu
Bursa Hungarica 2020. évi pályázati forduló - értesítés

Tisztelt Önkormányzat!
Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!
Ezúton tájékoztatom arról, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Minisztérium) megbízásából az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) nyílt pályázat keretében meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) 2020. évi pályázati fordulóját hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására.
Az aktuális pályázati kiírást, a kapcsolódó dokumentumokat és az EPER-Bursa rendszerrel kapcsolatos tájékoztatót a www.emet.gov.hu
oldalról tölthetik le.
Az önkormányzatok támogatóként csatlakozhatnak a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez. A Csatlakozási nyilatkozat visszaküldése
önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállalást, az önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási
összegek odaítéléséről.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás a www.emet.gov.hu oldalon közzétett eljárásrendnek megfelelően, kizárólag
a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) valósulhat
meg. A Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje:
2019. október 2. (postabélyegző).
Az EPER-Bursa rendszerhez történő belépéshez felhasználónév és jelszó szükséges. Ha az önkormányzat már csatlakozott a korábbi
pályázati fordulókban a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez, akkor a kiemelt önkormányzati kapcsolattartó a meglévő
felhasználónevével és jelszavával léphet be az EPER-Bursa rendszerbe és ott kitöltheti a Csatlakozási nyilatkozatot a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához.
Amennyiben az önkormányzat még nem csatlakozott a korábbi pályázati fordulókban a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez, vagy
megváltoztatná a korábbi kiemelt kapcsolattartót, illetve a korábbi kiemelt kapcsolattartónak új jelszót és azonosítót kíván megadni, úgy
a Támogatáskezelő által létrehozott és szeptember elején postai úton megküldendő ideiglenes felhasználónévvel és jelszóval léphet be
a rendszerbe. A küldött felhasználónév és jelszó kizárólag a Csatlakozási nyilatkozat kitöltésére és a kiemelt önkormányzati
kapcsolattartó kijelölésére szolgál. Minden további feladatot a kijelölt kiemelt önkormányzati kapcsolattartó tud elvégezni a
rendszerben az általa megadott felhasználónévvel és jelszóval belépve. Kérjük, hogy amennyiben a 2019. évi pályázati fordulóban
megadott kiemelt önkormányzati kapcsolattartót jelölnék ki a 2020. évi forduló kiemelt önkormányzati kapcsolattartójává, úgy a
kapcsolattartó a már meglévő felhasználónevével belépve hozza létre a Csatlakozási nyilatkozatot, és ebben az esetben a küldött
felhasználónevet és jelszót ne használják!
Közreműködésüket előre is köszönjük!
Budapest, 2019. szeptember 3.
Tisztelettel:
Binder Eufrozina
igazgató
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……/2019.(…….)Kt. határozat
Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi
fordulójához
HATÁROZATI

JAVASLAT

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához.

a

Bursa

Hungarica

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint
az elektronikus adatbázis használatáról” című dokumentumot aláírja.
Határidő: 2019. október 2.
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
4.) Gazdálkodás helyben
5.) Irattár

……/2019.(…….)Kt. határozat
Tárgy: Döntés vízgazdálkodási feladatok ellátásához nem szükséges ingatlanok átvételéről
HATÁROZATI

JAVASLAT

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelenleg nem szándékozik tulajdonába
venni az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság részéről felajánlott, vízgazdálkodási feladatok
ellátásához nem szükséges ingatlanokat (Pusztaszer külterület 033/12, 029/24, 029/23, 029/25,
029/26).
A Képviselő-testület tisztelettel felkéri az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatóját, Dr.
Kozák Péter urat, hogy helyszíni szemlével egybekötött szakmai egyeztetés történjen a felsorolt
ingatlanok további jogi sorsának rendezése érdekében.
Határidő: azonnal, az egyeztetés vonatkozásában soron következő testületi ülés
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
4.) Irattár

Címzett:
Máté Gábor polgármester
6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45
Tisztelt Polgármester Úr, Képviselőtestület!

Feladó:
Baranyi Ildikó elnök
6766 Dóc, Arany János u. 26.
Tárgy: Válasz 2019.09.13.-án
kézhez vett Határozatra

Ezúton szeretnék válaszolni, és kiegészítő információt adni a 2019.09.13.-án kézhez vett
Önkormányzat Képviselőtestületének határozatára, melyben kezdeményezik a Bergendóc Szociális
Szövetkezet Pusztabíró Házára vonatkozó bérleti szerződés felbontását.
A hivatkozott határozattal kapcsolatban az alábbiakat szeretném tájékoztatóul közölni, amit a
testületi ülés előtti bizottsági ülésen személyesen is elmondtam:
1. 2019. szept 1.-től nem foglalható a ház, amit ellenőrizhetnek:
• a Pusztabíró ház FB oldalán 2019.08.26.-i bejegyzésében
• a Szallas.hu oldalán is lezárt a foglalás (az oldalt még nem szüntettem meg, mert
információs csatornaként jó, ha látható a ház maga a jövőre nézve)
2.
-

A 2019. aug 1-én kézhez vett nyertes Leader pályázatban- Mesés értékek Pusztaszerenmeghatározott, a házat érintő beruházási elemek a következők lennének:
szabadtéri közösségi hely létesítése
meglévő jurta felújítása
alkotóház tetőfelújítása
szolár szabadtéri tusolóhelyek létesítése
gémeskút felújítás, mosdóvályú kialakítás
a szolgáltatásokhoz szükséges eszközök beszerzése
mesetábor lebonyolítása

Mint ahogy már többször megfogalmaztuk, leírtuk, elsősorban nem szállásadással szeretnénk
hasznosítani a házat, hanem programoknak, táboroknak ajánljuk föl helyszínnek, amit a fejlesztési
terveink is tükröznek.
Sajnálattal vettük tudomásul, hogy személyes, és szubjektív vélemények alapján folyamatosan
támadásnak voltunk kitéve a működtetést illetően, és a jó gazda gondosságát megkérdőjelezték
részünkről, és folyamatosan védekeznünk kellett.
Mi ugyanezt megtehetnénk, és ezt a vádat szembeállíthatnánk a jó tulajdonos gondosságára
hivatkozva, mivel a 2019-es szezont, ami eleve igen rövid időre korlátozódik (májustól augusztus
végéig) beázott, házzal, és leszakadt menyezettel kellett végigcsinálnunk, amit azonnal
fényképekkel illusztrálva jeleztünk az Önkormányzat felé- és jelentős vendég- és bevétel kieséssel,
rengeteg plusz pénz és energiaráfordítással járt részünkről.
A házzal kapcsolatos fejlesztési, karbantartási, fenntartási munkákat egyedül a Szövetkezet
végezte a teljes bérleti szakaszban. (kivéve a víz udvari csaphoz történő elvezetését idén júliusban).

Címzett:
Máté Gábor polgármester
6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45

Feladó:
Baranyi Ildikó elnök
6766 Dóc, Arany János u. 26.

A további egyeztetéseket, beleértve a ház bérleti szerződésének esetleges felmondását is a 2019-es
Önkormányzati választások eredménye után felállt új testülettel részletesen szeretnénk megbeszélni.

Dóc, 2019. 09.16.
Üdvözlettel:
elnök

Baranyi Ildikó
Bergendóc Szociális Szövetkezet

